
 
Warszawa, dnia 21.10.2016 r. 

 
 
 

Pytania i odpowiedzi 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: Kompleksowa 

obsługa w zakresie sprzedaży biletów lotniczych i kolejowych międzynarodowych 

i krajowych, na przejazdy służbowe pracowników i artystów gościnnych Teatru 

Wielkiego – Opery Narodowej (sprawa nr ZP.260.21.2016). 

 

 Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej 

Ustawą, udziela poniżej informacji o pytaniach Wykonawców odnoszących się do treści SIWZ 

dotyczącej w/w postępowania oraz odpowiedziach na nie. 

 

 Pytanie: 
 
Proszę o wyjaśnienie następującej kwestii. Zgodnie z zał. nr 2 pkt 6. do Formularza ofertowego 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składając swoją ofertę  „Do każdej z dziesięciu pozycji 
tabeli Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wydruk rezerwacji biletu elektronicznego w formie 
potwierdzenia z elektronicznego systemu rezerwacji GDS, który posiada następujące cechy:  
a. ma numer rezerwacji,  
b. opatrzony jest imieniem i nazwiskiem (Zamawiający dopuszcza dane fikcyjne) na jakie założono 
rezerwacje,  
c. jest wygenerowany bezpośrednio z systemu GDS i nie był w żaden sposób modyfikowany a 
jego wycena była sporządzona przez Wykonawcę”.  

W związku z powyższym, co Zamawiający uzna za wystarczający dokument: 

1. Wydruk z systemu GDS z przedstawieniem najtańszej możliwej taryfy – nie jest to wydruk 

rezerwacji z systemu GDS, a jedynie wydruk informacji bardzo rezerwację przypominających. 

System GDS zawiera zbiór wszystkich połączeń i taryf lotniczych, nawet aktualnie dla danego 

podmiotu gospodarczego niedostępnych i niemożliwych do wykupienia. Dlatego przedstawienie 

taryf z takiego systemu nie stanowi dla Zamawiającego żadnej informacji, na temat sposobu i 

kosztów dalszej współpracy z Wykonawcą, który przedstawia takie wydruki. 

2. Wydruk rezerwacji założonej przez Wykonawcę w systemie GDS – jest to wydruk rezerwacji, 

zawierającej m.in. numer rezerwacji, oznaczenie przewoźnika i nazwę taryfy. Weryfikacja takiej 

rezerwacji jest możliwa wyłącznie dla odpowiedniego przewoźnika, operatora danego systemu 

GDS oraz dla samego Wykonawcy, który założył daną rezerwację. Dlatego, co prawda taki 

dokument daje informację na temat kosztów i sposobu współpracy z Wykonawcą, który go składa, 

ale możliwość weryfikacji prawdziwości i rzetelności takiego dokumentu właściwie nie istnieje. 

3. Wydruk elektronicznego biletu lotniczego – czyli potwierdzonej rezerwacji, która jednak dalej  

może zostać usunięta bez ponoszeni dodatkowych kosztów przez danego Wykonawcę. W 

odróżnieniu od rezerwacji niezakończonej biletem lotniczym, treść elektronicznego biletu 

lotniczego jest łatwiejsza do zweryfikowania przez inne podmioty gospodarcze – w tym przez 

Zamawiającego i pozostałych Wykonawców. Należy odróżnić elektroniczny bilet lotniczy, od 

biletów wystawianych i uprawniających do skorzystania z danego środka transportu innego niż 



samolot. W przypadku biletów lotniczych, dokumentem ostatecznie uprawniającym do danego 

przelotu jest dopiero karta pokładowa. Dlatego elektroniczny bilet lotniczy, należy traktować li 

tylko, jako poprawnie zakończoną rezerwację.  

Odpowiedz : 
 

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wydruk 
rezerwacji założonej bezpośrednio w systemie GDS lub wydruk biletu elektronicznego, który 
posiada minimum następujące cechy: 
a) numer rezerwacji lub numer biletu elektronicznego, 
b) imię i nazwisko (dopuszczamy fikcyjne) na jakie założono rezerwację/bilet, 
c) oznaczenie przewoźnika, 
d) nazwę taryfy. 
 
W związku z powyższym, za wydruk rezerwacji biletu nie uznaje się wydruku z systemu 
GDS zawierającego wyłącznie przedstawienie kalkulacji taryfy, która jest niemożliwa do 
wykupienia. 
 
Jednocześnie informujemy, że Zamawiający przewiduje weryfikację przedstawionej 
dokumentacji u przewoźników.  

 
 
 
 Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich 

Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.  


