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w miejscu

PYTANIA I ODPOWIEDZI
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi rezerwacji, sprzedaży i
dostawy krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych na przewozy pasażerskie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.), dalej zwaną ustawą Pzp, uprzejmie informuję, iż dnia
05 października 2012 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienia dotyczące
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam treść zapytań w nim
zawartych wraz z wyjaśnieniami udzielanymi przez Zamawiającego.
Pytanie 1: (cytat bezpośredni)
W ogloszeniu dotyczącym uslug w zakresie rezerwacji, wystawiania , sprzedazy i
sukcesywnej dostawy biletów lotniczych , jednym z elementów oceniającym występuje upust
od biletów lotniczych- proszę o podanie podstawy prawnej jaka się Państwo kierowaliście
zakladając takie kryteria oceny oferty.
W/g mojej wiedzy jest to element niezgodny z przepisami prawnymi jakie muszą przestrzegac
biura podróży.
Zgodnie z punktem 3.2 Rezolucji 824 IATA określa zasady sprzedaży biletów przez agentów
zrzeszonych w IATA.
Powyższe postanowienie w sposób jednoznaczny naklada na agenta obowiązek sprzedaży
uslug przewozowych/bilety lotnicze/na warunkach ściśle określonych w taryfach przewoznika
lotniczego , a co za tym idzie stosowania cen w wysokości podanej w tych taryfach.
Wyklucza to jednoznacznie możliwość udzielania upustów .
W powższej sprawie zostala wydana opinia przez Kancelarię Radcy Prawnego Centrum
Prawa Konkurencji Elżbieta Modzelewska-Wąchal
Bardzo prosze o ustosunkowanie się do mojego pisma.

Odpowiedź 1:
Zamawiający informuje, iż ustalając kryteria cenowe kierował się zapisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.),
która nie zabrania stosowania upustu.
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