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Warszawa, 16 grudnia 2016 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „Usługa rezerwacji, sprzedaży
i dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe wyjazdy służbowe oraz zakup biletów
kolejowych krajowych i zagranicznych dla kierownictwa oraz zagranicznych dla
pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”, informuję, że wpłynęło
zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej
treści:
Pytanie 1
Czy Zamawiający wymagając „wydruku z biletu lotniczego z systemu rezerwacji GDS (typu
Amadeus, Worldspan, Galileo lub Sabre) wraz z informacją uzupełniającą zawierającą opis
użytych w w/w wydruku symboli, skrótów, pozwalającą w sposób zrozumiały na
zidentyfikowanie co najmniej: trasy, podróży, daty i godziny jej rozpoczęcia i zakończenia
oraz ceny biletu „tam i z powrotem” jako potwierdzenie kalkulacji cenowej dla każdej z tras”,
ma świadomość, iż wystawienie biletu, wiążę się z ograniczeniem dostępu do taryf dla
uczestników postępowania, co łamie zasady postępowania i jednakowego dostępu do
zamówień publicznych. Gdyż w tym momencie dostępność, miedzy innymi na trasie WAW
– LJU na dzień 28 marca jest „zerowa”. Co oznacza, iż nie można wystawić biletu i nie
można wziąć udziału w tym postępowaniu?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zmianach
wprowadzonych do SIWZ w dniu 14 grudnia 2016 r., jednocześnie zgodnie z wiedzą jaką
dysponuje Zamawiający możliwe jest dokonanie rezerwacji na trasie WAW-LJU w dniu
28 marca 2017 r.
Pytanie 2
Prosimy o doprecyzowanie stwierdzenia „wydruku z biletu lotniczego z systemu rezerwacji
GDS”. Czy Zamawiający oczekuje, aby wykonawca wystawiał i anulował potem bilety na
fikcyjne nazwiska, tylko na potrzeby postępowania, co w konsekwencji jest sprzeczne
z zasadami obowiązującymi agentów IATA i rodzi kary od linii lotniczych? (IATA TRAVEL
AGENT’S HANDBOOK). Jak UOKiK może z jednej strony wymagać licencji IATA,
natomiast z drugiej wymuszać działania Wykonawców, które są sprzeczne z zasadami IATA?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż podobne wymagania
dotyczące kryteriów ofert i potwierdzenia sposobu rezerwacji połączeń lotniczych stosowane
są również przez inne podmioty. W przetargach prowadzonych przez innych Zamawiających
na zbliżonych zasadach startują i wygrywają je wykonawcy będący członkami IATA.
W związku z czym niezrozumiałym jest podnoszony w pytaniu zarzut, iż Zamawiający
zmusza wykonawców do działania sprzecznego z zasadami IATA, skoro szereg innych
podmiotów należących do IATA nie uważa przedmiotowego warunku za narażające je na
jakiekolwiek zarzuty za działanie niezgodne z ich zasadami.
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Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmian zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, a ich uwzględnienie nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian
do ofert. Oferty należy składać do dnia 20 grudnia 2016 r. do godz. 10:00. Termin
otwarcia ofert 20 grudnia 2016 r. godz. 10:30.
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