
URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

Warszawa, dnia 02.01.2019 roku

WSZYSCY 

WYKONAWCY

W POSTĘPOWANIU

Postępowanie o zamówienie na rezerwację, zakup i sukcesywne dostawy biletów lotniczych

na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz rezerwację i zakup miejsc hotelowych

poza  granicami  Polski  na  potrzeby  Urzędu  do  Spraw  Kombatantów  i  Osób

Represjonowanych

Dokument  dotyczy  zapytania  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków

Zamówienia  w  postępowaniu o zamówienie  publiczne na rezerwację,  zakup i  sukcesywne

dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz rezerwację i

zakup miejsc hotelowych poza granicami Polski na potrzeby Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z  2018 r., poz. 1986)  zamawiający niniejszym zamieszcza zgłoszone zapytanie

wraz z wyjaśnieniem treści SIWZ na stronie internetowej:

Zapytanie nr 1:

„Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa z prośba o udzielenie odpowiedzi na poniższe

pytanie: W warunkach udziału w postępowaniu zawartych w SIWZ nie został zawarty zapis o

konieczności posiadania przez Wykonawcę akredytacji IATA, natomiast we wzorze umowy

(§6  ust.  10)  widnieje  zapis,  że  w  przypadku  utraty  przez  Wykonawcę  akredytacji  IATA

Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną. Oba zapisy wykluczają się, więc proszę o

odpowiedź, czy zapis o karach umownych ma zastosowanie do sytuacji, w których np. dana

linia lotnicza utraci taką akredytację?”



ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający nie ustalił  w niniejszym postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego

warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania przez wykonawcę akredytacji IATA.

Specyfikacja  Istotnych  Warunków Zamówienia  w Rozdziale  II  cz.  II  pkt.  16  stanowi,  że

usługi  świadczone  przez  wykonawcę  w  trakcie  realizacji  zamówienia  muszą  spełniać

standardy  IATA  (Międzynarodowego  Stowarzyszenia  Transportu  Lotniczego)  w  zakresie

sprzedaży  biletów lotniczych.  Jednocześnie  w §  2  ust.  11  pkt.  10  Istotnych  Postanowień

Umowy znajduje się zapis, iż wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług będących

przedmiotem umowy (w zakresie zakupu biletów lotniczych) spełniających standardy IATA

(Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego). Zamawiający wyjaśnia, że § 6

ust.  10  Istotnych  Postanowień  Umowy  należy  rozumieć  w  ten  sposób,  iż  w  przypadku

naruszenia  przez  Wykonawcę  zasad  świadczenia  usług  zgodnie  ze  standardami  IATA

(Międzynarodowego  Stowarzyszenia  Transportu  Lotniczego)  Zamawiający  za  każdy

stwierdzony  przypadek  może  naliczyć  Wykonawcy  karę  umowną  w  wysokości  15%

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Istotnych Postanowień Umowy.


