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Warszawa  12 grudnia 2018 r. 

 

Nr sprawy: F1-208-10/18 

 
Dotyczy: 
przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczenia 

biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Instytutu Badań Systemowych Polskiej 
Akademii Nauk ul. Newelska 6. 

 
Pytanie nr 1. 
W oświadczeniu na stronie 27 SIWZ naszym zdaniem brakuje jednego wyrazu: 
JEST: 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych 
dotyczące warunków udziału w postępowaniu 
Wg nas Powinno być: 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych 
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 
Pytanie nr. 2. 
W SIWZ Zamawiający zawarł następujący zapis: 
Rozdział XVII 
Termin wykonania zamówienia 
Wymagany termin realizacji zamówienia  – nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. 
podczas gdy w umowie znajduje się zapis: 
§ 3 
Okres obowiązywania umowy 
Niniejsza umowa obowiązuje w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku lub do 

wyczerpania kwoty określonej w § 4 ust. 1. 
Proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności w dokumentach. 

 
Pytanie nr. 3. 
Na kopercie Zamawiający  podaje, iż otwarcie ofert będzie miało miejsce: 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 19.12.2018 R. GODZ. 12.05 
natomiast w SIWZ: 
Rozdział XIV 
Miejsce i termin otwarcia ofert 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.12.2018 r. o godz. 12.02 
Proszę o podanie godziny otwarcia ofert. 

 
Pytanie nr. 4. 
W ogłoszeniu o zamówieniu dot. przedmiotowego zmówienia Zamawiający przewidział procedurę 

opisaną w art. 24aa ust. 1 tj. 
Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw 

dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka 
możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o 
zamówieniu. 
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Z zapisu powyżej wynika, iż Zamawiający najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie zbada czy 
Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunku udziału w 
postępowaniu. 

Zatem czy konieczne jest, aby każdy Wykonawca składał wraz z ofert np. KRS, dokument IATA, 
Polisę OC czy dokument "Warunki i sposoby płatności" ? 

W naszej ocenie te dokumenty powinien złożyć (na wezwanie Zam. do 5 dni) tylko wykonawca, który 
złoży najkorzystniejszą ofertę. 

Swoją drogą - czy dokument  "Warunki i sposoby płatności" jest dokumentem, który jest jednym z 
kryteriów oceny ofert (będzie podlegał pod ocenę komisji? ). Jeśli tak, winien go chyba złożyć każdy 
Wykonawca wraz z oferta - bowiem nie podlega uzupełnieniu? 

 
Pytanie nr. 5. 
Jak winien wyglądać dokument pn. "Warunki i sposoby płatności" - opisany w Rozdziale XI SIWZ 

pkt. 3 SIWZ (Str. 8) tj.: 
Warunki i sposoby płatności (Termin płatności – okres kredytowania, Inne dogodne formy rozliczeń 

(np. rozliczenia BTA – mamy uruchomioną kartę BTA – wirtualna karta kredytowa), Możliwość fakturowania 
zbiorczego), Dostęp do narzędzi umożliwiających rezerwację online (Czy agencja umożliwia klientowi 
dokonywanie rezerwacji online?, Czy agencja posiada inne systemy online ułatwiające współpracę, jeśli tak, 
to jakie? (proszę krótko opisać ich zastosowanie), proszę o załączenie listy linii lotniczych dostępnych w 
narzędziu) 

Czy wystarczyć udzielić odpowiedzi na zadane powyżej pytania (np. TAK/NIE)? 
Czy  dokument winien mieć formę "oświadczenia" - jeśli tak, proszę o zamieszczenie odpowiedniego 

wzoru dokumentu. 

 
Pytanie nr. 6. 
Czy na podstawie złożonego dokumentu opisanego powyżej w pytaniu nr 4 tj.  "Warunki i sposoby 

płatności"  - będzie przeprowadzona ocena oferty opisana w Rozdziale XV "Kryteria oceny ofert" pkt. 1 ppkt. 
3) tj. 

Wygoda sposobu zamawiania biletu (ERG) – 20% (max. 20 pkt.). 
Zgodnie z opisanymi w tym rozdziale zasadami oceny ofert w pkt. 2 ppkt. 3) ocena będzie 

przeprowadzona na zasadzie: 
"Subiektywna ocena członków komisji oceniane będzie: 
a.    Sposób zamawiania biletu (telefon, email, strona www)? 
b.    Sposób dostarczania danych do biletów typu „tania linia”? 
c.    Sposób potwierdzania poprawności biletu? 
d.    Oferowane usługi dodatkowe (ubezpieczenia?) 
e.    Liczba punktów 0-20" 
Co to oznacza właściwie - jak będzie przeprowadzona ta ocena w tym kryterium - proszę o 

wyjaśnienie tej czynności? 
Czy za każda odpowiedź twierdząca (TAK) na pytania od a) do d) będzie punktowana po 5 pkt. czy 

np. za odpowiedź NIE oferta otrzyma 0 punktów? 
Czy Wykonawca ma udzielić odpowiedzi na pytania od a) do d) - jeśli TAK, to gdzie należy wpisać te 

odpowiedzi.  

 
Pytanie nr. 7. 
Czy oświadczenie dot. grupy kapitałowej należy złożyć wraz z oferta? 
Tak wnika z informacji zawartych w Rozdziale X SIWZ - "Dokumenty wymagane w ofercie" pkt.1) 

ppkt.1). 
Zgodnie z Ustawą Pzp - dokument ten winien być złożony w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia 

informacji z otwarcia ofert. 
"Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 

57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
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przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia". 

Proszę o wyjaśnienie tego zapisu w SIWZ. 
 
Komisja zaproponowała następujące odpowiedzi: 
 
Ad. 1: Dokonano odpowiedniej modyfikacji SIWZ 
Ad. 2: Dokonano odpowiedniej modyfikacji SIWZ  
Ad. 3 Dokonano odpowiedniej modyfikacji SIWZ. 
Ad. 4 Dokonano odpowiedniej modyfikacji SIWZ, złożenie dodatkowych dokumentów wraz z ofertą 

może przyśpieszyć wybór najkorzystniejszej oferty, niemniej oczywiście Wykonawca nie musi od razu 
załączać dokumentów. 

Ad. 5 Dokonano odpowiedniej modyfikacji SIWZ. Opracowanie wzoru w.w. dokumentu jest po 
stronie Wykonawcy, jego treść także, niemniej wg zamawiającego za pomocą dwóch słów TAK/NIE nie da 
się opisać terminu oraz sposobu płatności. 

Ad. 6 Dokonano odpowiedniej modyfikacji SIWZ. Opracowanie wzoru w.w. dokumentu jest po 
stronie Wykonawcy, jego treść także, niemniej wg zamawiającego za pomocą dwóch słów TAK/NIE nie da 
się opisać metodologii zamawiania biletów/wyszukiwania lotów ani podania listy linii obsługiwanych przez 
w.w. narzędzia. 

Ad. 7 Dokonano odpowiedniej modyfikacji SIWZ, w przypadku nienależenia do grupy kapitałowej 
można złożyć oświadczenie wraz z ofertą w celu oszczędności czasu. 

 
 


