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WYJAŚNIENI E TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem są usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy krajowych i międzynarodowych biletów
lotniczych na przewozy pasażerskie (nr sprawy: 114/U/11)
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej zwaną Pzp, uprzejmie informuję, iż dnia 9
grudnia 2011 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Poniżej

przedstawiam treść

zapytania w nim zawartego wraz

z wyjaśnieniami udzielanymi przez Zamawiającego:
WNIOSEK:
Bardzo proszę o sprecyzowanie wartości od jakiej będzie udzielany upust na bilety lotnicze. Czy
wskazana cena, od której będzie udzielany upust dotyczy samej taryfy przewoźnika (ceny netto), czy też
taryfy przewoźnika wraz z opłatami lotniskowymi (cena brutto)?

ODPOWIEDŹ:
Uprzejmie wyjaśniam, że Zamawiający zgodnie z informacjami zawartymi w Rozdziale XIII pn.
„Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert”, przy wyborze oferty najkorzystniejszej zastosuje dwa
kryteria oceny ofert, z których jedno to „wysokość upustu określonego w % od ceny biletu wg taryfy
przewoźnika, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy sprzedaży każdego biletu (U)”.
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Powyższy „upust ….”, zgodnie z §3 ust. 2 pkt 2 Wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ), pomniejszał
będzie cenę biletu według taryfy przewoźnika uwzględniającą wszystkie należne podatki, opłaty
obowiązkowe, dopłaty i opłaty dodatkowe.
Nie bez znaczenia pozostaje tu treść z §3 ust. 2 Wzoru umowy, zgodnie z którą wynagrodzenie za
każdy dostarczony bilet obejmowało będzie:

1) opłatę transakcyjną za wystawienie biletu, o której mowa w ust. 5 pkt 1, zawierającą
w szczególności koszty związane z rezerwacją, wystawieniem i dostarczeniem biletu
do siedziby Zamawiającego lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego,
powtarzaniem czynności rezerwacji, odwołaniem rezerwacji, dokonaniem zmian trasy,
terminu oraz osób podróżujących, wymianą biletu, odprawą pasażera,
2) cenę biletu według taryfy przewoźnika uwzględniającą wszystkie należne podatki,
opłaty obowiązkowe, dopłaty i opłaty dodatkowe, pomniejszoną o udzielony upust,
o którym mowa w ust. 5 pkt 2,
3) opłaty lotniskowe.
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