
 

Warszawa, 7 wrzesień 2022r 

NUMER POSTĘPOWANIA: ZP/TP/8/2022 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

w postępowaniu pod nazwą: Obsługa podróży zagranicznej Zamawiającego w zakresie 

rezerwacji i wykupu biletów lotniczych, zapewnienia przejazdów autobusowych oraz miejsc 

noclegowych na potrzeby realizacji projektu pod nazwą „Interakcje-Integracje” w zakresie 

programu „Kultura” Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach Mechanizmu 

Finansowego EOG 2014-2021. 

 

W związku z pytaniami do treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) 

w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 

przeprowadzania negocjacji pod nazwą: Obsługa podróży zagranicznej Zamawiającego w 

zakresie rezerwacji i wykupu biletów lotniczych, zapewnienia przejazdów autobusowych oraz 

miejsc noclegowych na potrzeby realizacji projektu pod nazwą „Interakcje-Integracje” w 

zakresie programu „Kultura” Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach 

Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, Sinfonia Varsovia z siedzibą pod adresem: (03-849) 

Warszawa, ul. Grochowska 272, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr 

RIA/2/08, NIP 5252414353, REGON: 141246217, zwana dalej „zamawiającym”, działając na 

podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej 

dalej „PZP”, udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca ma interpretować zapis umowy par. 
16 pkt 2 ppkt 1?  
„2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w przypadkach określonych w  
przepisach prawa oraz w razie: 
1) otrzymania korzystniejszej dla Zamawiającego nowej oferty odbycia podróży na trasie Warszawa – 
Stravanger transportem lotniczym, z jednoczesną rezygnacja z podróży autokarowej na trasie 
Warszawa – Gdańsk/lub/Kraków. Oferta taka powinna być korzystniejsza dla Zamawiającego pod 
kątem ceny (tańsza) lub pozwalać na skrócenie łącznego czasu podróży co najmniej o 10 proc. 
względem planowanego czasu podróży przewidzianego na podstawie najkorzystniejszej oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy; w przypadku przyjęcia przez Zamawiającego nowej 
oferty Strony dokonają odpowiednich zmian treści Umowy w drodze aneksu.” 
 

Odpowiedź:  
Zamawiający w paragrafie 16 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 2 do 

SWZ, określił warunki w jakich dopuszcza możliwość istotnej zmiany umowy. 

Jeśli w wyniku analizy rynku po rozstrzygnięciu postępowania okaże się, że jest dostępna oferta 

korzystniejsza dla Zamawiającego, polegająca na możliwości odbycia podróży na trasie Warszawa – 

Stravanger transportem lotniczym, z jednoczesną rezygnacją z podróży autokarowej na trasie 

Warszawa – Gdańsk/lub/Kraków i jeśli taka oferta będzie korzystniejsza dla Zamawiającego pod 

kątem ceny (tańsza) lub pozwoli na skrócenie łącznego czasu podróży co najmniej o 10 proc. 

względem planowanego czasu podróży przewidzianego w najkorzystniejszej ofercie, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy. 

Zamawiający dopuszcza przyjęcie takiej oferty i dokonanie zmian w treści Umowy. 

Jednak zapisy te nie wpływają na treść SWZ i kształt oferty.  
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