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Warszawa, dnia 24 marca 2016 r. 

 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. rezerwacja, zakup i dostawa 
biletów lotniczych na rzecz Instytutu Lotnictwa (sygnatura sprawy: 09/DE/Z/16) 

 

 

Szanowni Państwo, 

  

Zamawiający, Instytut Lotnictwa, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 2015, poz. 2164/, dalej zwaną ustawą, informuje, że wpłynął wniosek 

o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. 
Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy, niniejszym przekazuje treść zapytań i odpowiedzi. 

 

Pytanie 1 

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu na  "Rezerwacja, zakup i dostawa biletów lotniczych na rzecz 
Instytutu Lotnictwa "  chciałam uprzejmie poinformować, że biura podróży mają zakaz udzielania upustu na 
bilety lotnicze.  

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmienia treść SIWZ w zakresie poza 
cenowego kryterium oceny ofert, w taki sposób, że w § 16 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

kryterium wysokość upustu – waga 20%. Maksymalna liczba punktów do uzyskania 20 punktów. Punkty 

zostaną przyznane za upust od obrotu miesięcznego brutto jaki uzyska Wykonawca przy realizacji 

zamówienia, zgodnie ze wzorem: 

P upust = 

maxU

U oferty
* 20 pkt  

Gdzie: 

P upust – liczba punktów za dane podkryterium 

U oferty – wysokość upustu wskazana w badanej ofercie  

U max – najwyższa wysokość upustu wskazana w badanych ofertach.  

 

Jednocześnie, Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w miejscach odnoszących się do kryterium upustu, w 

tym w zakresie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzoru umowy 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Pzp, wysłał sprostowanie do Urzędu 

Publikacji Unii Europejskiej w zakresie zmian SIWZ prowadzących do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje niezmieniony. 

 

Pytanie 2 

W nawiązaniu do poniższego zapisu: "sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a 
w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego innych 
dokumentów określających przychód – za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – za ten okres", chciałam uprzejmie poinformować, że nie mamy jeszcze sprawozdania badanego 



   
 

2 

 

 

przez biegłego rewidenta. Mamy za rok 2014. Mamy rachunek zysków i strat za 2015 rok. Byłabym wdzięczna 
za informacje czy takie dokumenty będą wystarczające. 
 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca powinien wykazać się przychodem za ostatni rok obrotowy, za który 

sporządzono sprawozdanie finansowe zatwierdzone przez biegłego rewidenta. Oznacza to, że Wykonawca 
może złożyć sprawozdanie finansowe za rok 2015, w przypadku gdy sprawozdanie zostało zatwierdzone przez 

biegłego rewidenta lub zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok 2014. 

 

 

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonuje 
modyfikacji SIWZ w zakresie kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do FO, w taki sposób, 

że prognozowana liczba zamawianych biletów lotniczych zagranicznych i krajowych w trakcie realizacji 
zamówienia zostaje zwiększona trzykrotnie. 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – SIWZ; 

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ; 

Załącznik nr 3 – kosztorys ofertowy – załącznik nr 1 do FO; 

Załącznik nr 4 – wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ. 


