URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
Warszawa, dnia 11.03.2022 roku
WSZYSCY
WYKONAWCY
W POSTĘPOWANIU

Świadczenie usług polegających na rezerwacji, zakupie i sukcesywnych dostawach biletów
lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz rezerwacji i zakupie miejsc
hotelowych w celu zabezpieczenia działalności Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, a w szczególności udziału Weteranów walk o Niepodległość RP,
działaczy opozycji antykomunistycznej, kierownictwa Urzędu, osób reprezentujących Urząd
oraz pracowników Urzędu w obchodach upamiętniających tradycje walk o niepodległość i
suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej
Dotyczy zapytań o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w ww. postępowaniu
o zamówienie publiczne Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zamawiający niniejszym zamieszcza
zgłoszone zapytanie wraz z wyjaśnieniami treści SWZ na stronie internetowej i na portalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/:
PYTANIE WYKONAWCY:
„Szanowny Panie,
Dotyczy postępowania nr 2022/S 027-068967 na „świadczenie usług polegających na
rezerwacji, zakupie i sukcesywnych dostawach biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe
przewozy
pasażerskie oraz rezerwacji i zakupie miejsc hotelowych w celu zabezpieczenia działalności
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a w szczególności
udziału Weteranów walk o Niepodległości RP, działaczy opozycji antykomunistycznej,
kierownictwa Urzędu, osób reprezentujących Urząd oraz pracowników Urzędu
w obchodach upamiętniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej
Polskiej przez okres 36 miesięcy.”
W formularzu ofertowym należy podać cenę oferty: mnożąc opłatę transakcyjną przez liczbę
zamawianych usług, zgodnie z tabelką.
W tabelce natomiast nie ma podanej liczby zamawianych usług. Czy w związku z tym należy
podać sumę opłat transakcyjnych?
Czy należy przemnożyć opłatę transakcyjną przez liczbę usług podanych w OPZ, czyli przez:
100 biletów zagranicznych, 10 biletów krajowych, 1300 miejsc hotelowych zgodnie z pkt 3
OPZ?
pkt3 opz:
1) około 40 sztuk biletów lotniczych na trasach: Warszawa – kraje Unii Europejskiej,
2) około 40 sztuk biletów lotniczych na trasach: Warszawa – Europa (kraje poza UE),
3) około 20 sztuk biletów lotniczych na trasach zagranicznych: poza Europą,

4) około 10 sztuk biletów lotniczych na trasach krajowych,
5) około 1300 zagranicznych miejsc hotelowych,”
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią Formularza Ofertowego Wykonawca winien
wpisać w tabeli wartości brutto za 1 opłatę transakcyjną w każdej z wymienionych czterech
rodzajach rezerwacji a następnie je zsumować w wierszu nr 5. W tabeli w kolumnie 3 jest
wpisana wartość „1 opłaty transakcyjnej”.
Nie należy wartości poszczególnych opłat transakcyjnych przemnażać przez podane w OPZ
przewidywane ilości usług.

