
 

 

ZNAK: PN-17-2013 Kraków, dnia 16 lipca 2013 r. 

IMIM/DOP/1824/13 

 

Odpowiedź  

na pytanie oferenta 
 

 

W postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami) 

w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne świadczenie usług w zakresie rezerwacji, 

sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych i kolejowych na przewozy pasażerskie na potrzeby 

Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, zostały zgłoszone następujące 

zastrzeżenia: 

 

Zastrzeżenia: 

Niniejszym składam zastrzeżenia do załącznika nr 1 formularza oferty  

Dotyczy  –stały upust od ceny przewoźnika  

zgodnie z rezolucja IATA, Agent zrzeszony w IATA zmuszony jest do przestrzeganie warunków w niej 

zawartych , tym samym nałożony jest na niego zakaz udzielania upustów od biletów lotniczych. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że w żadnym z zapisów SIWZ nie obliguje Wykonawcy do zaoferowania upustu od 

ceny całkowitej biletu przewoźnika. Udzielenie upustu jest całkowicie dobrowolne i stanowi suwerenną 

decyzję każdego z potencjalnych Wykonawców. Postanowienia SIWZ i sposób obliczenia ceny biletów 

lotniczych umożliwiają Wykonawcy zaoferowanie omawianych upustów, nie zobowiązują zaś do ich 

zaoferowania. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty, która nie przewiduje udzielenia upustu (wysokość 

upustu 0%). Jednocześnie Wykonawca zwrócił uwagę na wadę specyfikacji polegającą na doprowadzeniu 

do sprzeczności w zakresie specyfikacji, którą Zamawiający decyduje się usunąć poprzez przeprowadzenie 

zmiany wskazanej poniżej.  
 

1. Zmiana w zakresie punktu 6.2.4 SIWZ: 

Jest: 

Lp Warunek do spełnienia: Nazwa dokumentu potwierdzającego: 

4 
Osoby zdolne do 

wykonania zamówienia 

Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum 2 

osobami z ukończonym szkoleniem IATA. 

Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający 

przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia 

(załącznik nr 7), metodą spełnia/nie spełnia. 

Ma być: 

Lp Warunek do spełnienia: Nazwa dokumentu potwierdzającego: 

4 
Osoby zdolne do 

wykonania zamówienia 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający 

przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, 

metodą spełnia/nie spełnia. 
 

2. Zmiana w zakresie punktu 3.2 SIWZ. 
 

Wykreślenie wyrażenia: Wykonawca winien posiadać członkostwo lub akredytację agenta 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA, tj. International Air Transport 

Association) uprawniającej do świadczenia usług w zakresie agencji sprzedaży pasażerskiej IATA. 

 


