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Nr sprawy AZP-240/PN-p30/055/2019- 407                                            Lublin,19.07.2019 r. 

 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Wyjaśnienie  treści SIWZ  

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221 000 EURO prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II  

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając 

zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą Pzp”, przekazuje treść zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła pytania wraz z wyjaśnieniem treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”: 

 
Pytanie nr 1 

......................zwracam się z prośbą o zmianę / eliminację zapisu z Opisu Przedmiotu Zamówienia, pkt.4 ppkt c) 

W uzasadnieniu pragnę poinformować, że wszystkie taryfy lotnicze regulowane są odpowiednimi zasadami / regulacjami dotyczącymi 

warunków ich stosowania, także w zakresie tzw. time limit, czyli terminu wykupienia zarezerwowanego biletu ( o ile dana taryfa dopuszczała 

wcześniejszą rezerwację, nie obligując do jednoczesnego zakupu biletu). 

Z reguły są to terminy 24h, 48, 72h od momentu założenia rezerwacji. Jeśli w wyznaczonych terminach bilet jest nie wykupiony, rezerwacja jest 

automatycznie anulowana.   

Wykonawca nie ma żadnej możliwości przedłużania / przetrzymywania założonej rezerwacji ponad termin wskazany przez przewoźnika, także 

uwarunkowanej oczekiwaniem na decyzję zatwierdzającą realizację usługi ze strony Zamawiającego - chyba, że to oczekiwanie mieści się w 

wyznaczonym terminie wykupienia.  

To przewoźnicy, a nie wykonawcy decydują o warunkach taryf i zasadach ich stosowania, stąd wprowadzony warunek wydaje się dla  

wykonawców zobowiązaniem niewykonalnym w praktyce. 

 

 
Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, iż modyfikuje  zapisy pkt. 4 ppkt c) załącznika nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia w 
następujący sposób: 
 
„c) zagwarantowania, zgodnie z regulaminem przewoźnika, utrzymania wybranej przez pracownika KUL rezerwacji (taryfy i oferty biletowej) 
pod względem trasy i ceny do czasu, kiedy osoba upoważniona- pracownik Działu Współpracy z Zagranicą KUL (lista osób upoważnionych ze 
strony Zamawiającego do zatwierdzania realizacji usług stanowi załącznik do umowy) zatwierdzi Wykonawcy realizację usługi dla pasażera”. 
 
 
Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami należy odczytywać z uwzględnieniem wyżej wymienionych zmian, zaś 
odmienne uregulowania zawarte w SIWZ są nieobowiązujące. 

 
 
 
 

 
Podpisano 

Prorektor ds. nauki i kształcenia  
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

                                                                                                                                                               dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL 


