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dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie zakupu biletów lotniczych w 

klasie ekonomicznej - Nr postepowania 01/2017 

 

Mając na względzie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 

z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 08.02.2017r. wpłynęły następujące 

pytania:  

Pytanie nr 1 

Zamawiający w zał. nr 7 do SIWZ określa, że : 

„Do oferty załączyć należy oryginalne wydruki, z systemu rezerwacyjnego Przewoźnika dokonane za 

pośrednictwem Globalnego Systemu Dystrybucji, w/w zapotrzebowań realizowanych w dacie 

i godzinie wskazanej przez Zamawiającego, tj. 13.03.2017 r…”. Wydaje się, że powyższy wymóg 

w znacznym stopniu ogranicza dostęp wszystkich podmiotów krajowych i zagranicznych do 

uczestnictwa w w/w postępowaniu. Data ujęta w SIWZ wskazuje dzień 02.02.2017r. jako termin 

uruchomienia postępowania.  Wykonawcy mają możliwość zapoznają się z warunkami przez 

kolejnych 6 tygodni, co pomaga w uzyskaniu możliwie szerokiej palety ofert. Czas ten pozwala na 

spokojne i precyzyjne przygotowanie oferty i zaproponowanie najkorzystniejszych rozwiązań 

organizacyjno-cenowych. Opisany zapis ogranicza natomiast przygotowanie oferty do kilku godzin 

w dniu 13.03.2017r., wszelkie oferty dot. dni wcześniejszych i późniejszych byłyby niezgodne z 

SIWZ. Technicznie przygotowanie ofert byłoby bardzo utrudnione, a dla niektórych Wykonawców 

(spoza Warszawy lub spoza Polski ) wręcz niemożliwe do wykonania. Zgodnie z zapisami SIWZ, 

oferty mogą być składane w siedzibie Zamawiającego do dnia 15.03 br. o godz. 15.45, tak więc nic nie 

stoi na przeszkodzie, ażeby oferty mogły być złożone również przez Wykonawców, którzy podejmą 

informację o w/w postępowaniu nawet w dniu 15.03.2017r. w godzinach porannych ( jeśli 

Wykonawcy zdążą dostarczyć je do siedziby Wykonawcy). Wykonawcy ci nie będą mogli tego zrobić 

, gdyż Zamawiający oczekuje wydruków z dn. 13.03.2017r.  (analogicznie Wykonawcy, którzy 

podejmą informację w dniu 14.03.2017r. ). Wydaje się , że zasadnym, w tym przypadku, jest 

wskazanie terminu w którym Wykonawcy mogą dokonywać stosownych rezerwacji jako: 02.02.17 – 

15.03.2017r. (pomiędzy dniem ogłoszenia postępowania, a dniem złożenia ofert). Każde inne 

zawężenie terminu , w którym rezerwacje mogą być dokonywane, powoduje sytuację, że dla części 

podmiotów może być, z różnych względów, dostęp do uczestnictwa w postępowaniu może być 

ograniczony  (np. nagłe, nieoczekiwane problemy techniczne właśnie w dniu 13.03.2017r.  albo np. 

w dniach 13-15.03.2017r.). Wydaje się , że zapisy SIWZ mają dać Zamawiającemu pogląd o zdolności 

operacyjnych potencjalnych Wykonawców – proponowana modyfikacja SIWZ taki ogląd zapewni, 

rolą Wykonawców będzie ciągłe i systematyczne sprawdzanie istniejących możliwości i rozwiązań 

i wskazanie najlepszej oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 1  

Zamawiający informuje, że dotychczasowy zapis załącznika nr 7 SIWZ w brzmieniu:  

,,Zamawiający informuje potencjalnego Wykonawcę w dniach 13.03.2017 r. o w/w potrzebach w 

zakresie zakupu biletów lotniczych.  



Do oferty załączyć należy oryginalne wydruki, z systemu rezerwacyjnego Przewoźnika dokonane za 

pośrednictwem Globalnego Systemu Dystrybucji, w/w zapotrzebowań realizowanych w dacie i 

godzinie wskazanej przez Zamawiającego tj. 13.03.2017 r.” 

ulega modyfikacji w brzmieniu: 

 ,,Zamawiający informuje potencjalnego Wykonawcę w dniach 06 - 13.03.2017 r. o w/w potrzebach w 

zakresie zakupu biletów lotniczych.  

Na wezwanie Zamawiającego załączyć należy oryginalne wydruki, z systemu rezerwacyjnego 

Przewoźnika dokonane za pośrednictwem Globalnego Systemu Dystrybucji, w/w zapotrzebowań 

realizowanych w dacie i godzinie wskazanej przez Zamawiającego tj. w dniach 06 - 13.03.2017 r.” 

Pytanie nr 2 

W związku z treścią zapisów ujętych w zał. nr 7 do SIWZ rozumiemy , że podane terminy i ilości 

osób są rzeczywiste i oferowana cena będzie obowiązująca przy fakturowaniu sprzedanych 

biletów, niezależnie wszelkich okoliczności zewnętrznych,  mogących wystąpić w późniejszym 

terminie. 

 Odpowiedź na pytanie nr 2  

Zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do SIWZ. Podane terminy i ilości osób są realne. Jeżeli chodzi o 

nieprzewidziane okoliczności zewnętrzne będą one rozstrzygane zgodnie z zapisami § 12 wzoru 

umowy stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ. 

Pytanie nr 3 

Czy istnieje możliwość uzyskania wersji edytowalnych , ujętych w SIWZ załączników? 

 Odpowiedź na pytanie nr 3  

Zamawiający udostępni na stronie internetowej wersję edytowalną załączników Nr 1-5 i 9 do SIWZ. 

Pytanie nr 4 

Czy istniej obowiązujący wzór dokumentu dot. udostępnienia zasobów przez podmiot trzeci ? 

 Odpowiedź na pytanie nr 4  

Zamawiający nie określa wzoru dotyczącego udostępniania zasobów przez podmiot trzeci. 

Obowiązkiem wykonawcy w przypadku, gdy korzysta z potencjału podmiotów trzecich, jest 

rzeczywiste wykazanie, że tym potencjałem będzie dysponował. 

 


