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Warszawa, dnia 10 kwietnia 2020 r.
Nr sprawy: ZP/6/26/03/2020

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze oraz rezerwacji miejsc
hotelowych i noclegowych na potrzeby
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Zakup przedmiotu zamówienia jest częściowo współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału
naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.

W związku z wniesionym zapytaniem przez Wykonawcę, na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) (PZP) oraz ust. 7 pkt 6) i pkt 9) SIWZ, Zamawiający
udziela poniższych odpowiedzi, a także na podstawie art. 38 ust. 4 PZP modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ).
Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.
W załączniku nr 1 do Formularza Oferty, w punkcie 1 podano:
Podróż na trasie: Warszawa (WAW) – Moskwa (SVO) – Warszawa (WAW)
Klasa ekonomiczna.
Podróżny powinien być w Singapurze 10 października 2020r. do godz. 16:00
Skoro trasa podana do wyceny dotyczy Moskwy, podróżny powinien być w Moskwie, a nie Singapurze. Rozumiemy, że to błąd
pisarski.
Prosimy o potwierdzenie.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał omyłki, w związku z czym modyfikuje treść Załącznika nr 1 do oferty – Zestawienie wybranych połączeń
lotniczych w ust. 1 w następujący sposób:
z
„Podróżny powinien być w Singapurze 10 października 2020r. do godz. 16:00 „
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na
„Podróżny powinien być w Moskwie 10 października 2020r. do godz. 16:00 „.

Jednocześnie, Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert na
dzień 22 kwietnia 2020 r. w związku z powyższym, treść niżej wymienionych punktów otrzymuje następujące brzmienie:

1) ust. 9 pkt 3)
Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ ) do dnia 22.04.2020 r. do godz. 11:00.
2) ust. 9 pkt 5)
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2020 r. godz. 14:00 (za pośrednictwem miniPortalu) w drodze transmisji on-line.
3) ust. 11 pkt 2)
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować okres związania ofertą.
Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 22.04.2020 r. do godz. 11:00.
4) ust. 11 pkt 3)
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie (tj. 22.04.2020 r. do godz. 11:00) znajdzie się
na rachunku bankowym Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert zamieści na stronie
internetowej szczegóły dotyczące transmisji z otwarcia ofert on-line wraz z linkiem umożliwiającym udział w tej transmisji.

Zamawiający w załączeniu do niniejszego pisma przekazuje poprawiony Załącznik nr 1 do Oferty, stanowiący
Zestawienie wybranych połączeń lotniczych.
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