
   
Znak sprawy: ZP4-2020 

Kraków, dnia 16 grudnia 2020 r. 

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy 

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Świadczenie usług 
w zakresie sukcesywnej rezerwacji, sprzedaży i dostarczanie biletów lotniczych krajowych 
i międzynarodowych wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem podróżnych i ich bagażu w czasie 
lotu. 

Capella Cracoviensis z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Marka 7-9/9, zwane w dalszej części 
Zamawiającym, informuje, że w dniu 15 grudnia br. jeden z wykonawców zwrócił się do niego z prośbą 
o wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający przedstawia poniżej treść 
pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania:  

Pytanie: W specyfikacji (SIWZ) Zamawiający w pkt. 5 podaje "Termin wykonania zamówienia" jako:  

"Zamówienie należy wykonać od dnia 1.02.2021r. do dnia 31.01.2022r. lub do wyczerpania kwoty 
przeznaczonej na jej realizację".  
Jednocześnie w ogłoszeniu zamówieniu również te daty się pokrywają: 

Natomiast we wzorze umowy (zał. nr 3 do SIWZ) w par. 2 ust. 2 wpisano: 

1.   Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 01.02.2020r. do dnia 31.01.2021 r. lub do 
wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej realizację, o której mowa w § 4 ust. 1. 

Pragnę zwrócić też uwagę, iż w § 4 ust. 1. nie występuje żadna kwota dot. realizacji zamowienia.  
 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy kwotę przeznaczoną na 
realizację zamówienia, podaje bezpośrednio przed otwarciem ofert. Natomiast w pkt 3 ppkt 4 siwz 
została podana wielkość szacunkowa zamówienia, która wynosi 500 000,00 zł netto. Jednocześnie 
Zamawiający wprowadza zmianę do § 2 ust. 2 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:  

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 1.02.2021r. do dnia 31.01.2022r. lub do 
wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej realizację, o której mowa w § 4 ust. 1. 

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian. 
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