
EZP.26.183.3.2021                 Warszawa, dnia 28.12.2021 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów 
lotniczych międzynarodowych i krajowych biletów kolejowych międzynarodowych oraz ubezpieczeń na czas 
trwania wyjazdów zagranicznych na rzecz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu 
Badawczego, oznaczenie  sprawy: EZP.26.161.2021.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do 
Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz 
zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub 
uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl 
art. 286 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:
1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć 

treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy 

przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów SWZ oraz Załącznika nr 3 w zakresie Kryterium Oceny: Cena.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w załączniku nr 3 do SWZ (Formularz Ofertowy) średnią cenę netto 1 
biletu / polisy i na podstawie tych danych określił cenę oferty.

O ile cenę polisy za jeden dzień możemy podać i może to być cena wiążąca, tak podanie średniej ceny biletu lotniczego 
nie jest możliwe. W praktyce oznacza to, że Wykonawca A będzie uważał, iż średnia cena biletów lotniczych na trasach 
europejskich wynosi 500,00 zł, a Wykonawca B będzie uważał, że średnia cena tych samych biletów wynosi 900,00 zł. 
Niestety w żadnym stopniu nie jest to informacja możliwa do zweryfikowania przez Zamawiającego i przez innych 
Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Cena biletu lotniczego zależy od wielu czynników (m.in. data 
rezerwacji, kierunek, klasa rezerwacji, etc.) - więc może się tak zdarzyć, że ze statystyk Wykonawcy A wychodzi średnia 
cena 500,00 zł bo sprzedał 2 tańsze bilety na trasy europejskie, a ze statystyk Wykonawcy B wyjdzie, że 900,00 zł jest 
prawidłową, średnią ceną biletu lotniczego, przy sprzedaży np. 2500 biletów na trasach europejskich. Wskazanie 
średniej ceny biletu lotniczego nie jest więc w żaden sposób wiarygodnym kryterium. Nie ma także żadnych narzędzi, 
które mogły by w jakikolwiek sposób określić te wartości.

Z tego powodu wnioskujemy, aby Zamawiający wskazał w kolumnie „Średnia cena netto 1 biletu” przykładową wartość 
ceny biletu, skoro i tak nie są te wartości w żadnym stopniu wiążące. W ten sposób Wykonawcy będą mieli możliwość 
określenia wysokości opłaty transakcyjnej oraz upustów od cen Przewoźników - i na tej podstawie będzie można we 
właściwy sposób ocenić i porównać oferty Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dokonał zmian treści SWZ w poniższym zakresie:

1. pkt 19. SWZ OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY WRAZZ PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT otrzymuje brzmienie:

19. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ 
Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

19.1. Ocenie zostaną poddane oferty nie podlegające odrzuceniu.
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19.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował określonym następującymi kryteriami 
i ich znaczeniem:

Numer
kryterium

Nazwa kryterium Waga podana 
w punktach

1.
cena opłaty transakcyjnej - bilet lotniczy na trasach 

zagranicznych w obszarze Europy
(COT-BLTZ UE)

10

2.
cena opłaty transakcyjnej - bilet lotniczy na trasach 

zagranicznych poza obszarem Europy
(COT-BLTZ poza UE)

5

3.
cena opłaty transakcyjnej - bilet lotniczy na trasach 

krajowych
(COT-BLK)

5

4.
cena opłaty transakcyjnej - bilet kolejowy na trasach 

zagranicznych
(COT-BKZ)

5

5.
cena opłaty transakcyjnej – polisa ubezpieczeniowa

(COT-P)
15

6.

wysokość rabatu/upustu (w %) od ceny biletów 
lotniczych, zawierającej pełne koszty, w tym taryfę 

przewoźnika, opłaty i podatki lotniskowe 
(z wyłączeniem opłaty transakcyjnej)

 jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu 
każdorazowo przy sprzedaży biletu lotniczego 

(UL)

30

7.

wysokość rabatu/upustu (w %) od ceny biletów 
kolejowych, zawierającej pełne koszty 
(z wyłączeniem opłaty transakcyjnej)

 jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu 
każdorazowo przy sprzedaży biletu kolejowego 

(UK)

30

19.3. Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku.

19.4. Oferty oceniane będą w następujący sposób:

19.4.1.Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium cena opłaty transakcyjnej – bilet lotniczy na trasach 
zagranicznych w obszarze Europy (COT-BLTZ UE):

najniższa cena opłaty transakcyjnej 
bilet lotniczy na trasach zagranicznych w obszarze Europy

COT-BLTZ UE = ------------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt
cena opłaty transakcyjnej bilet lotniczy na trasach 
zagranicznych w obszarze Europy oferty badanej

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 10 pkt.

19.4.2.Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium cena opłaty transakcyjnej – bilet lotniczy na trasach 
zagranicznych poza obszarem Europy (COT-BLTZ poza UE):
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najniższa cena opłaty transakcyjnej bilet lotniczy 
na trasach zagranicznych poza obszarem Europy

COT-BLTZ poza UE = ------------------------------------------------------------------------------------- x 5 pkt
cena opłaty transakcyjnej bilet lotniczy na trasach 

zagranicznych poza obszarem Europy oferty badanej

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 5 pkt.

19.4.3.Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium cena opłaty transakcyjnej – bilet lotniczy na trasach 
krajowych (COT-BLK):

najniższa cena opłaty transakcyjnej 
bilet lotniczy na trasach krajowych

COT-BLK = ----------------------------------------------------------- x 5 pkt
cena opłaty transakcyjnej bilet lotniczy 
na trasach krajowych oferty badanej

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 5 pkt.

19.4.4.Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium cena opłaty transakcyjnej – bilet kolejowy na 
trasach zagranicznych (COT-BKZ):

najniższa cena opłaty transakcyjnej 
bilet kolejowy na trasach zagranicznych

COT-BKZ = ----------------------------------------------------------- x 5 pkt
cena opłaty transakcyjnej bilet kolejowy

 na trasach zagranicznych oferty badanej

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 5 pkt.

19.4.5.Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium cena opłaty transakcyjnej – polisa ubezpieczeniowa 
(COT-P):

najniższa cena opłaty transakcyjnej 
polisa ubezpieczeniowa

COT-P = ----------------------------------------------------------- x 15 pkt
cena opłaty transakcyjnej polisa 
ubezpieczeniowa oferty badanej

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 15 pkt.

19.4.6.Sposób obliczenia wartości w kryterium: wysokość rabatu /upustu (w %) od ceny biletów, zawierającej 
pełne koszty, w tym taryfę przewoźnika, opłaty i podatki lotniskowe (z wyłączeniem opłaty 
transakcyjnej) jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu każdorazowo przy sprzedaży biletu 
lotniczego (UL):

      wysokość rabatu oferty badanej
UL = -------------------------------------------------- x 30 pkt

      najwyższa wysokość rabatu
  

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty wysokości rabatu (upustu) od ceny zagranicznego 
biletu lotniczego przewoźnika, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu każdorazowo przy sprzedaży 
biletu lotniczego, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował ww. rabat (upust) w wysokości 0%.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 30 pkt.
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19.4.7.Sposób obliczenia wartości w kryterium: wysokość rabatu /upustu (w %) od ceny biletów, zawierającej 
pełne koszty, (z wyłączeniem opłaty transakcyjnej) jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu 
każdorazowo przy sprzedaży biletu kolejowego (UK):

      wysokość rabatu oferty badanej
UK = -------------------------------------------------- x 30 pkt

      najwyższa wysokość rabatu
  

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty wysokości rabatu (upustu) od ceny zagranicznego 
biletu lotniczego przewoźnika, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu każdorazowo przy sprzedaży 
biletu lotniczego, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował ww. rabat (upust) w wysokości 0%.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 30 pkt.

19.5. Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie uzyskanej oceny w oparciu o kryteria oceny 
oferty, na podstawie punktów wyliczonych wg poniższego wzoru: 

S = COT-BLTZ UE + COT-BLTZ poza UE + COT-BLK + COT-BKZ + COT-P + UL + UK 

gdzie:
S – łączna liczba punktów,
COT-BLTZ UE – cena opłaty transakcyjnej - bilet lotniczy na trasach zagranicznych w obszarze Europy
COT-BLTZ poza UE  –  cena opłaty transakcyjnej - bilet lotniczy na trasach zagranicznych poza obszarem 
Europy
COT-BLK –  cena opłaty transakcyjnej - bilet lotniczy na trasach krajowych
COT-BKZ –  cena opłaty transakcyjnej - bilet kolejowy na trasach zagranicznych
COT-P –  cena opłaty transakcyjnej – polisa ubezpieczeniowa
UL – liczba punktów w kryterium wysokość rabatu/upustu (w %) od ceny biletów, zawierającej pełne koszty, 
w tym taryfę przewoźnika, opłaty i podatki lotniskowe (z wyłączeniem opłaty transakcyjnej) jakiego Wykonawca 
udzieli Zamawiającemu każdorazowo przy sprzedaży biletu lotniczego,
UK – liczba punktów w kryterium wysokość rabatu/upustu (w %) od ceny biletów, zawierającej pełne koszty (z 
wyłączeniem opłaty transakcyjnej) jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu każdorazowo przy sprzedaży 
biletu kolejowego,

19.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej 
oferty, w tym zaoferowanej ceny.”

2. w Załączniku nr 3 do SWZ – Formularz Oferta dodano średnie szacowne ceny biletów lotniczych i kolejowych. 

 Uaktualniony Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Oferta stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. 
Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

W wyniku dokonanej zmiany treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.12.2021 r.

W załączeniu:
Uaktualniony Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Oferta



5

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych

Mariola Siwek
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Załącznik nr 3 do SWZ

Dane Wykonawcy / Wykonawców 
występujących wspólnie

Adres Wykonawcy: 
kod, miejscowość, ulica, nr lokalu, 
województwo

Nr telefonu: 

E-mail:

REGON:

NIP: 

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

OFERTA 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu, oznaczenie sprawy EZP.26.161.2021 pn.:

Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych międzynarodowych i krajowych biletów 
kolejowych międzynarodowych oraz ubezpieczeń na czas trwania wyjazdów zagranicznych na rzecz 

Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………….....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy)  i adresy wszystkich tych Wykonawców)

1. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia, określonego w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:  

 netto ……………… zł 

 brutto ……………….zł

w tym:

zamówienie podstawowe:

 netto ……………… zł 

 brutto ……………….zł

zamówienie z prawa opcji:

 netto ……………… zł 

 brutto ……………….zł

wyliczoną zgodnie z poniższą tabelą

LP Przedmiot zamówienia

Średnia cena netto 
1 biletu (szacowana 

na podstawie 
zakupów z lat 2018-

2020)
/ Cena netto 1 polisy

Opłata transakcyjna 
za wystawienie 

1 biletu / 1 polisy Wartość netto

Szacowna 
liczba 

biletów / 
polis 

Wartość netto=brutto

0 1 2 3 4 = 2 + 3 5 6 = 4 x 5

1 bilet lotniczy na 
trasach zagranicznych 1 500,00 zł …………… zł* ……………… 

zł 200 ……………… zł
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w obszarze Europy,
w tym: 
- zamówienie 
podstawowe 100 
biletów, 
- zamówienie z prawa 
opcji 100 biletów

2

bilet lotniczy 
na trasach 
zagranicznych  poza 
obszarem Europy,
w tym: 
- zamówienie 
podstawowe 25 
biletów, 
- zamówienie z prawa 
opcji 25 biletów

4 500,00 zł …………… zł* ……………… 
zł 50 ……………… zł

3

bilet lotniczy 
na trasach krajowych,
w tym: 
- zamówienie 
podstawowe 10 
biletów, 
- zamówienie z prawa 
opcji 10 biletów

400,00 zł …………… zł* ……………… 
zł 20 ……………… zł

4

bilet kolejowy
na trasach 
zagranicznych,
w tym: 
- zamówienie 
podstawowe 20 
biletów, 
- zamówienie z prawa 
opcji 20 biletów

400,00 zł …………… zł* ……………… 
zł 40 ……………… zł

5

Polisa 
ubezpieczeniowa 
cena za 1 osobodzień 

………………..… zł* 
w tym 
- zamówienie 
podstawowe 200 polis 
łącznie na 1600 
osobodni, 
- zamówienie z prawa 
opcji 200 polis łącznie 
na 1600 osobodni,

……………. zł
cena netto 

1 polisy opiewającej 
8 osobodni 

…………… zł* ……………… 
zł 400 ……………… zł

6 RAZEM zamówienie podstawowe  i zamówienie z prawem opcji (suma wierszy 1-5)
……………… zł

Zamówienie podstawowe
(wiersz 6 podzielony przez 2) ……………… zł

Zamówienie z prawem opcji
(wiersz 6 podzielony przez 2)

……………… zł

* cena jednostkowa określona przez Wykonawcę w tabeli powyżej zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie 
podlegała zmianom 

**cena oferty brutto określona w tabeli powyżej, nie stanowi wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, lecz służy ustaleniu 
maksymalnej wartości umowy. 
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Deklarujemy, że: Wartość:
wysokość rabatu/upustu (w %) od ceny biletów lotniczych, zawierającej pełne koszty, w tym taryfę 
przewoźnika, opłaty i podatki lotniskowe (z wyłączeniem opłaty transakcyjnej)  jakiego Wykonawca 
udzieli Zamawiającemu każdorazowo przy sprzedaży biletu lotniczego wynosić będzie: ………….. %

wysokość rabatu/upustu (w %) od ceny biletów  kolejowych, zawierającej pełne koszty (z 
wyłączeniem opłaty transakcyjnej)  jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu każdorazowo przy 
sprzedaży biletu kolejowego wynosić będzie: ………….. %

2. Oświadczamy, że:

1) Jesteśmy:
mikroprzedsiębiorstwem        
małym przedsiębiorstwem 
średnim przedsiębiorstwem[1]

jednoosobową działalnością gospodarczą
osobą fizyczną nieprowadzącą działalnością gospodarczą
inny rodzaj

(należy zaznaczyć rodzaj Wykonawcy)

2) Zamówienie zrealizujemy:

bez udziału podwykonawców;
z udziałem niżej wskazanych podwykonawców

Lp. Firma podwykonawcy Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcy

1.

…

3) zapoznaliśmy się z treścią SWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia i z projektowanymi 
postanowieniami umowy oraz ze zmianami i wyjaśnieniami treści SWZ oraz, że wykonamy zamówienie na 
warunkach i zasadach określonych tam przez Zamawiającego;

4) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu;

5) przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z terminem określonym w SWZ;

6) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 
czas wskazany w SWZ, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do 
podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

7) następujące informacje i dokumenty zawarte w ofercie w stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane pozostałym uczestnikom 
postępowania:

[1] Definicja MŚP zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Wyodrębnia się następujące 
kategorie przedsiębiorstw: 1. Średnie przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; 2. Małe przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie 
przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro; 3. Mikroprzedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz b) 
jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.
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- ………………. 

- ………………. 

(należy wpisać nazwy plików stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa* – jeżeli dotyczy).

8) świadom (-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny 
i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.);

9) wszelką korespondencję w dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na:

Imię i nazwisko 

Instytucja 

Adres

Nr telefonu

Adres e-mail

10)Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną cześć są:

1) ……………………………

2) ……………………………

*odpowiednio skreślić albo wypełnić 

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną
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