
EZP.26.179.2022.JK           Warszawa, 28.11.2022 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 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, oznaczenie sprawy: EZP.26.179.2022.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022, 
poz. 1710, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło zapytanie do treści 
SWZ. 

W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 6 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 uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści oferty oraz zał. nr 3 do SIWZ (Formularz Oferty) w/z określenia 
wysokości naliczanej kwoty złotowej podatku VAT w zakresie opłat transakcyjnych za wystawienie biletu 
lotniczego/kolejowego. Formularz Oferty nie przewiduje zróżnicowania w/w stawek VAT w zależności od trasy realizowanej 
podróży oraz rodzaju biletu (lotniczy, kolejowy). W rzeczywistości stawki podatku VAT (oraz wynikające z tego kwoty w 
PLN) są różne w przypadku np. biletu lotniczego międzynarodowego, biletu lotniczego krajowego, biletu kolejowego 
międzynarodowego, biletu lotniczego krajowego. Nie jest , zatem, możliwym wskazanie jednej kwoty podatku dla tak 
różnych stawek podatkowych. Prosimy o sprecyzowanie, w jaki sposób Wykonawcy winni opracować przedmiotową 
ofertę. 

 Rozumiemy, że formułowanie bilet zagraniczny rozumiany jest przez Wykonawcę jako bilet międzynarodowy z Polski 
do miejsca poza Polską lub odwrotnie - prosimy o potwierdzenie w/w.

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż w formularzu Oferta należy podać ceny za opłatę transakcyjną za wystawienie biletu oraz cenę 
polisy ubezpieczeniowej za 1 osobodzień. Z informacji posiadanych przez Zamawiającego, bez względu czy podróż jest 
krajowa czy międzynarodowa, stawka podatku VAT jest taka sama. 

Zmawiający informuje, iż w SWZ nie zawarł sformułowania „bilet zagraniczny”. Przez bilet międzynarodowy należy 
rozumieć – bilet na trasie z punktu w Polsce do punktu za granicą, bilet na trasie z punktu za granicą do punktu w Polsce, 
a także bilet na trasie gdzie punkt startowy i docelowy znajduje się poza granicami Polski.
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