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Warszawa, dnia 27.01.2020 r. 

 

 

Pytania i odpowiedzi, zmiana treści SIWZ  
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 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, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego (sprawa nr ZP.260.1.2020). 

 

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

zamówień publicznych (DzU z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej Ustawą, udziela poniżej informacji o pytaniach 

Wykonawców odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej w/w postępowania oraz odpowiedziach na nie. 

Pytanie 1: 

W związku z treścią SIWZ, pkt. IX ppkt. 1, dot. wymogu przedstawienia aktualnego certyfikatu IATA, uprzejmie 

informujemy, ze w chwili obecnej agenci IATA oczekują na przesłanie z Centrali Zrzeszenia IATA w Hiszpanii 

aktualnych Certyfikatów na rok 2020. 

Przekazana została nam informacja, ze niebawem dokumenty te winny być przesłane, jednakże brak jest 

potwierdzenia o ostatecznej dacie wysyłki w/w. 

Potwierdzamy, ze jesteśmy akredytowanym agentem IATA, upoważnionym do wystawiania biletów w imieniu 

i na rzecz przewoźników lotniczych. 

Prosimy o korektę zapisu w/w punku SIWZ w taki sposób, ażeby do czasu otrzymania przedmiotowego 

Certyfikatu wystarczającym było przekazanie Zamawiającemu Oświadczenia o posiadaniu w/w akredytacji 

wraz z informacją, ze stosowny Certyfikat zostanie dostarczony niezwłocznie po jego wpłynięciu. 

 

Odpowiedź:  

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający zmienia treść zapisów SIWZ w następujący sposób: 

I  

W Załączniku nr 1 do SIWZ pod nazwą „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Wykonawca powinien posiadać aktualną akredytację IATA (Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Transportu Lotniczego) uprawniającą do usługi w zakresie agencji sprzedaży biletów lotniczych lub w 

przypadku Wykonawców będących liniami lotniczymi ważny certyfikat IATA.” 

II 

W Załączniku nr 2 do SIWZ pod nazwą „Formularz oferty z formularzem cenowym” pkt 3 otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„Oświadczamy, że posiadamy aktualną akredytację IATA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu 

Lotniczego) uprawniającą do usługi w zakresie agencji sprzedaży biletów lotniczych lub w przypadku 

Wykonawców będących liniami lotniczymi ważny certyfikat IATA.” 

 

Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia. 

 


