
Gdańsk, dnia 07.10.2013r. 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki  
ul. Łąkowa 1-2 
80-743 Gdańsk 
tel.: (58)300-92-12,  
tel. komórkowy: 888822206 
 
Zawiadomienie o wyjaśnieniach treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Numer postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 6/2013; 
Przedmiot zamówienia: usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży, wystawienia i dostarczenia biletów lotniczych; 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony; 
Zamawiający:  Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk); 
 
 
Informujemy, że jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie (w trybie art. 38 
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 
zm.) zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Zapytania odnośnie wyjaśnienia zapisów SIWZ dotyczyły niżej wymienionych kwestii: 
 
Zapytanie Wykonawcy: 
Nasze biuro chciałoby wystartować w przetargu. Mamy jednak poniższą wątpliwość. 
Piszecie Państwo w SIWZ, że Wykonawca w momencie składania oferty przetargowej musi zagwarantować podaną 
przez siebie cenę biletów lotniczych. Niestety to co jako biuro możemy zaproponować to jedynie oferta, a 
zaproponowana cena może ulec zmianie, gdyż: 
- zakup 60 biletów lotniczych na jeden termin, na jedna trasę i w jednym samolocie przez linie lotnicze potraktowany 
zostanie jako zlecenie grupowe, 
- zlecenia grupowe nie podlegają stawkom publikowanym, ale są wyceniane przez linie lotnicze  indywidualnie, 
- ostateczna wartość wycenianego zlecenia jest potwierdzona przez Kontrolę Lotów dopiero w momencie założenia 
grupy, czyli podpisania kontraktu, 
- kontrakt taki może być podpisany przez Nas tylko i wyłącznie na zlecenie Klienta, 
- rezygnacja z kontraktu wiąże się z poniesieniem kosztów. 
 Druga kwestia jest taka, ze nawet jeśli któreś z biur stających do przetargu chcąc podjąć ryzyko założy w/w 
rezerwacje i weźmie na siebie koszt rezygnacji to kolejne biura już tej rezerwacji nie będą mogły założyć, a co za 
tym idzie zagwarantować ceny. 
 Proszę zatem o wyjaśnienie jak mamy podejść do składania oferty w w/w sytuacji.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający ma obowiązek stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. 
Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) do zamówień o wartości powyżej 14.000 euro. Jeżeli wartość 
zamówienia przekracza 14.000 euro Zamawiający ma obowiązek przeprowadzić postępowanie o udzielenie 
zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą.  Zamawiający przeprowadzając takie postępowanie musi stosować 
się do przepisów ustawy,  która ogranicza możliwości Zamawiającego i sztywno określa zasady przeprowadzania 
postępowań. Zamawiający nie ma możliwości jakiejkolwiek elastyczności.  
Pomimo nietypowej specyfiki przedmiotowego zamówienia, to Wykonawca ma obowiązek złożyć ofertę i 
zagwarantować oferowaną cenę. Zamawiający może jedynie zagwarantować, że nie zamierza rezygnować z zakupu 
biletów. 
Jeżeli zasady funkcjonowania biur podróży w jakikolwiek sposób ograniczają możliwość przystąpienia Wykonawcy 
do postępowania, to nie jest to jednak powodem do tego, aby Zamawiający miał prawo do nie stosowania przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych.    
 
 

 


