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Warszawa, dnia 09.02.2022 roku 

 

 

WSZYSCY 

WYKONAWCY 

W POSTĘPOWANIU 

 

 

 

Świadczenie usług polegających na rezerwacji, zakupie i sukcesywnych dostawach biletów 

lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz rezerwacji i zakupie miejsc 

hotelowych w celu zabezpieczenia działalności Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych, a w szczególności udziału Weteranów walk o Niepodległość RP, 

działaczy opozycji antykomunistycznej, kierownictwa Urzędu, osób reprezentujących Urząd 

oraz pracowników Urzędu w obchodach upamiętniających tradycje walk o niepodległość i 

suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Dotyczy zapytań o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w ww. postępowaniu 

o zamówienie publiczne Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)  zamawiający niniejszym zamieszcza 

zgłoszone zapytanie wraz z wyjaśnieniami treści SWZ na stronie internetowej i na portalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/: 

 

PYTANIE WYKONAWCY: 

 

„Dzień dobry W postępowaniu przetargowym nr 2/2022 na: Świadczenie usług polegających 

na rezerwacji, zakupie i sukcesywnych dostawach biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe 

przewozy pasażerskie oraz rezerwacji i zakupie miejsc hotelowych, proszę o zamieszczenie 

JEDZ do wypełnienia i odpowiedź na pyt. Nr 2 poniżej. 1. Uprzejmie proszę o zamieszczenie 

JEDZ w wersji edytowalnej epsd do wypełnienia https://espd.uzp.gov.pl/ 2. W SWZ w 

Rozdziale XIV w p III. Zasady oceny ofert w p. d) są dwa sprzeczne zapisy: System 

rezerwacyjny GDS (S) - 10 pkt oraz System rezerwacyjny GDS znaczenie 5% (maksymalnie 

do 5 pkt) Proszę o wyjaśnienie pytania nr 2 rozbieżności w punktacji 5pkt i 10 pkt oraz - Czy 

za dysponowanie czterema systemami, Wykonawca otrzyma 10 pkt. jeżeli poda liczbę 4 

systemy GDS i poda ich nazwy nazwy wskazane przez Zamawiającego w SWZ : Amadeus, 

Galileo, Wordspan, Sabre ?” 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE: 

 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ poprawiając oczywistą pomyłkę w treści 

Rozdziale XIV, podrozdziale II, litera d): 

 

Było: 

 

„d) System rezerwacyjny -GDS (S) – 10 pkt 

System rezerwacyjny (GDS)– znaczenie 5% (maksymalnie do 5 pkt) 



1) Zamawiający przyzna punkty 0 lub 5 punktów na podstawie zadeklarowanej przez 

Wykonawcę w Formularzu Oferty liczby oraz nazwy systemów rezerwacyjnych (GDS), którymi 

dysponuje Wykonawca: 

 

a) 0 punktów – za dysponowanie 1 systemem rezerwacyjnym (GDS) (którymi dysponuje 

Wykonawca) spośród takich jak: Amadeus, Galileo, Worldspan i Sabre 

 

b) 5 punktów – za dysponowanie 2 systemami rezerwacyjnymi (GDS) (którymi dysponuje 

Wykonawca) spośród takich jak: Amadeus, Galileo, Worldspan i Sabre” 

 

Jest: 

 

„d) System rezerwacyjny -GDS (S) – 10 pkt 

System rezerwacyjny (GDS)– znaczenie 10% (maksymalnie do 5 pkt) 

1) Zamawiający przyzna punkty 0 lub 10 punktów na podstawie zadeklarowanej przez 

Wykonawcę w Formularzu Oferty liczby oraz nazwy systemów rezerwacyjnych (GDS), którymi 

dysponuje Wykonawca: 

 

a) 0 punktów – za dysponowanie co najmniej 1 systemem rezerwacyjnym (GDS) (którymi 

dysponuje Wykonawca) spośród takich jak: Amadeus, Galileo, Worldspan i Sabre. 

 

b) 10 punktów – za dysponowanie co najmniej 2 systemami rezerwacyjnymi (GDS) (którymi 

dysponuje Wykonawca) spośród takich jak: Amadeus, Galileo, Worldspan i Sabre” 

 

Zgodnie z ww. zmianą 10 pkt w kryterium System rezerwacyjny – GDS (S) można otrzymać 

za dysponowanie co najmniej 2 spośród wymienionych systemów rezerwacyjnych – co od 

początku było intencją zamawiającego. Powyższe stanowi jednocześnie odpowiedź na pytanie 

nr 2 wykonawcy. 

Zamawiający dołączył także załącznik nr 4 – JEDZ w formacie .xml zgodnym z 

https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl. 

 

https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl

