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„Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność 

eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). 

 
dot. Przetargu nieograniczonego nr 1/2019/BROKER/FINLANDIA 

z zastosowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) 
o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro 

 
 

na „Organizację misji gospodarczej Smart City Finlandia 2019” 
 
 
 

W dniu 28.08.2019 roku zadano następujące pytanie: 

Pytanie odnośnie organizacji misji gospodarczej Smart City Finlandia 2019, a dokładniej zapisu w 
Szczegółowym Opisie Zamówienia punkt IV Transportu Lotniczego - warunki przelotu. Robiąc 
rozeznanie odnośnie wymagań odnośnie transportu lotniczego napotkano na informację iż, nie ma 
takich połączeń na powrocie, które wskazano w punkcie "b", loty w tym dniu między godzinami 16:30 
a 18:00 są z co najmniej dwoma przesiadkami jak i również czas podróżny znacznie przekracza 
wymagania. Najbardziej korzystnym połączeniem jest lot liniami Wizzair - lot bezpośredni w dniu 
25.11.2019 z lotniska w Gdańsku o godzinie 13:45 i przylot do Turku o godzinie 16:10 oraz powrót 
dnia 29.11.2019 liniami Wizzair- lot bezpośredni z lotniska w Turku o godzinie 13:15 i przylot go 
Gdańska o godzinie 13:40 czasu lokalnego. Wnioskowano o zmianę treści SOZ i uwzględnienie 
rzeczywistych propozycji połączeń lotniczych. 

Odpowiedź na pytanie: 

Nawiązując do zapytania dotyczącego Szczegółowego Opisu Zamówienia na „Organizację misji 
gospodarczej Sart City Finlandia 2019” informujemy, iż na dzień dzisiejszy zgodnie z rozkładem linii 
lotniczych Wizzair, nie ma możliwości przelotów we wskazanych w zapytaniu godzinach. Poniżej 
przedstawiam link do strony linii lotniczych potwierdzający zmianę godziny wylotu z Gdańska i 
powrotu z Turku, w stosunku do jeszcze niedawno oferowanych: 

https://wizzair.com/pl-pl#/booking/select-flight/GDN/TKU/2019-11-25/2019-11-29/10/0/0/0/null 

Wymagania dotyczące warunków przelotu zawarte w Szczegółowym Opisie Zamówienia, 
uwzględniające powrót we wskazanych godzinach oraz z maksymalnie jedną przesiadką, mogą zostać 
spełnione przy wykorzystaniu połączeń innych linii lotniczych niż Wizzair. Poniżej przedstawiamy 
przykłady takich połączeń: 

https://www.esky.pl/flights/select/?ot=OneWay&sc=economy&to%5B0%5D%5Bd%5D=Helsinki%2C+
Vantaa%2C+Finlandia+%28HEL%29&to%5B0%5D%5Ba%5D=Gda%C5%84sk%2C+R%C4%99biechowo
%2C+pomorskie%2C+Polska+%28GDN%29&to%5B0%5D%5Bdd%5D=2019-11-
29&pa=1&py=0&pc=0&pi=0#app-state=dialog-634 

W związku z powyższym nie ma konieczności zmiany postanowień zawartych w Szczegółowym Opisie 
Zamówienia. 
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