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Warszawa, dnia 23 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

Czy w związku z obecną sytuacją, jest szansa na odstąpienie całkowite lub częściowe od wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, ewentualnie zmianę wysokości zabezpieczenia do poziomu wadium.
Biorąc pod uwagę fakt, iż firmy zajmujące się turystyka biznesową od blisko dwóch miesięcy nie maja przychodów, tylko koszty
związane z utrzymaniem miejsc pracy, trudno jest blokować pieniądze.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wyraża zgodne na zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% na 2%
maksymalnego wynagrodzenia wynikającego z umowy.
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W związku z powyższym, Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób
1) ust. 14 pkt 1)
z
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego
z umowy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
na
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 2% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego
z umowy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2) ust. 19 Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do S
z
Zobowiązujemy się przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%
maksymalnego wynagrodzenia wynikającego z umowy w jednej lub kilku następujących formach:
na
Zobowiązujemy się przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2%
maksymalnego wynagrodzenia wynikającego z umowy w jednej lub kilku formach.

3) §14 ust. 2 Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ
z
Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% maksymalnego
wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 1, tj. w kwocie ________________________ zł (słownie: ________________________________).
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na
Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 2% maksymalnego
wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 1, tj. w kwocie ________________________ zł (słownie: ________________________________).
Zamawiający w załączeniu do niniejszego pisma przekazuje poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ, stanowiący Formularz Ofertowy
oraz poprawione pozostałe edytowalne załączniki.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że transmisja z otwarcia ofert on-line będzie dostępna pod niżej wskazanym linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZTNlY2U5YTktODE2NC00Y2MzLWI0OTItOTJhNjQ4Mjc2ZTBh%40thread.v2/0?context=%7b%2
2Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%220190d33a-1607-4238a9bf-0aafcad55159%22%7d
W celu udziału w sesji otwarcia ofert zalecamy użyć przeglądarkę Microsoft EDGE.
Proszę o dołączanie do sesji otwarcia ofert od godziny 13.45.

W związku z powyższym, Zamawiający modyfikuje treść ust. 9 pkt 5) SIWZ poprzez dodanie ppkt. 5.1) i 5.2) o następującej treści:
„5.1) Transmisja z otwarcia ofert on-line będzie dostępna pod niżej wskazanym linkiem:
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams<https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZTNlY2U5YTktODE2NC00Y2MzLWI0OTItOTJhNjQ4Mjc2ZTBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a
%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%220190d33a-1607-4238-a9bf-0aafcad55159%22%7d>”’
„5.2)
W celu udziału w sesji otwarcia ofert zalecamy użyć przeglądarkę Microsoft EDGE.
Proszę o dołączanie do sesji otwarcia ofert od godziny 13.45.”

Zastępca Dyrektora
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
ds. Ogólnych

