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Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Świadczenie usług polegających na obsłudze zagranicznych podróŜy słuŜbowych kierownictwa oraz 
pracowników Głównego Inspektoratu Weterynarii, w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia  
31 grudnia 2009 r., realizowanych transportem lotniczym”, realizowanego przez Główny Inspektorat 
Weterynarii (znak: GIWorg 21-17/08). 

 
 
 
 
 
 Uprzejmie informuję, Ŝe w trakcie trwania postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 
którego przedmiotem jest świadczenie usług polegających na obsłudze 
zagranicznych podróŜy słuŜbowych kierownictwa oraz pracowników Głównego 
Inspektoratu Weterynarii, w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia  
31 grudnia 2009 r., realizowanych transportem lotniczym, do Zamawiającego w 
dniu 21 listopada 2008 r. wpłynęło zapytanie, które zamieszczono poniŜej.  
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zamawiający przekazuje 
treść zapytania wraz z wyjaśnieniem. 
 
Pytanie 
Czy wszystkie (450) wyjazdy określone w rozdziale III pkt 4 mają być objęte 
ubezpieczeniem standardowym, o którym jest mowa w rozdziale IX „Kryteria oceny 
ofert oraz opis sposobu obliczania ceny oferty; jeśli nie proszę określić ich liczbę. 
 
Odpowiedź 
Wszystkie planowane zagraniczne podróŜe słuŜbowe mają być objęte 
ubezpieczeniem standardowym, zgodnie z ust. 3 pkt 2 w rozdziale III specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (siwz), który stanowi, Ŝe Wykonawca będzie 
zobowiązany do ubezpieczenia na czas podróŜy słuŜbowej – w wariancie 
standardowym europejskim oraz w wariancie standardowym reszta świata – w 
zaleŜności od celu podróŜy. Natomiast zgodnie z postanowieniem w rozdziale IX ust. 
1 pkt 1 lit. b i c siwz, przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 
Zamawiający, w kryterium 1 (cena), będzie stosować cenę brutto ubezpieczenia 
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standardowego europejskiego za jeden dzień pobytu – waga  
10 % oraz cenę brutto ubezpieczenia standardowego reszta świata za jeden dzień 
pobytu – waga 5 %. Jednocześnie na podstawie ust. 2 pkt 1 rozdziału IX siwz 
podstawą oceny ofert według kryterium ceny są ceny brutto podane w formularzu 
ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do siwz. Ponadto Zamawiający zwraca 
uwagę, Ŝe zgodnie z ust. 4 i 5 rozdziału III siwz, planuje w okresie objętym 
zamówieniem zamówić około 450 biletów, w celu odbycia zagranicznych podróŜy 
słuŜbowych kierownictwa oraz pracowników Głównego Inspektoratu Weterynarii, 
natomiast ich faktyczna liczba będzie uzaleŜniona od potrzeb Zamawiającego. 


