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Do uczestników postępowania 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

(bez możliwości przeprowadzenia negocjacji), na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 

Pzp”, pn. „Zakup usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych, kolejowych w ruchu 

krajowym i zagranicznym oraz polis ubezpieczeniowych w podróży zagranicznej na potrzeby 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”. 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp Zamawiający udziela i udostępnia 

odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ),  

które wpłynęły do ww. postępowania, zgodnie z poniższym:  

 

Pytanie nr 1: 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie do postępowania nr DAZ/ZP/7/2021 

pod nazwą „Zakup usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych, kolejowych w ruchu 

krajowym i zagranicznym oraz polis ubezpieczeniowych w podróży zagranicznej na potrzeby 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego” 

Pytanie dotyczy wyceny biletów lotniczych. Czy Zamawiający dopuszcza stawki touroperatorskie, 

które nie są powszechnie dostępne dla ogółu oferentów? 

Odpowiedź: 

Wycena biletów lotniczych, której dokona Wykonawca, winna być zgodna z zapisami SWZ,  

w tym z pkt 6 pn. „OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY” (w szczególności z pkt 6.2.) oraz nie może 

naruszać przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności ustawy Prawo zamówień 

publicznych (w tym przepisów o rażąco niskiej cenie) oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (w tym przepisów o czynie nieuczciwej konkurencji). 

 

Pytanie nr 2: 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie Załącznika nr 7 w formie edytowalnej WORD. Dziękuję. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w załączeniu udostępnia treść Załącznika nr 7 do projektowanych postanowień umowy 

(Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych) w wersji edytowalnej WORD.  

 

 

https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/zalacznik-nr-7-do-projektowanych-postanowien-umowy-wzor-umowy-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych-1.pdf


2/2 
 

Pytanie nr 3: 

W nawiązaniu do Przetargu na „Zakup usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych, 

kolejowych w ruchu krajowym i zagranicznym oraz polis ubezpieczeniowych w podróży zagranicznej na 

potrzeby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego” zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza 

przedstawienie na jednej trasie dwóch osobnych biletów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania na jednej trasie dwóch osobnych biletów (1 trasa = 1 bilet). 

 

Pytanie nr 4: 

Zwracam się z zapytaniem odnośnie ww. postępowania: 

1. Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie oferty przelotów w tabeli kalkulacji połączeń na dwóch 

osobnych biletach dla jednej trasy ( 1 trasa = 2 bilety one-way)? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w przedmiotowym zakresie odpowiadając na pytanie nr 3. 

 

 

 

 

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Zamawiającego  

i Wykonawców. Wykonawca powinien złożyć ofertę uwzględniającą powyższe wyjaśnienia. 

 


		2021-09-28T14:26:49+0200
	Lesław Adam Fik
	Podpis




