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ZP/1/12/2016
Warszawa, 13 grudnia 2016 r.
Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na
„Usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych”.
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, uprzejmie informuje, że najkorzystniejszą ofertę
spełniającą specyfikację istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, złożyła
firma:
PTH Supertour Sp. z o.o. (ul. Niemcewicza 26, 02-306 Warszawa)
cena brutto wyceny próbki: 60 pkt.
cena brutto opłaty transakcyjnej: 20 pkt.
łączny czas podróży próbki: 20 pkt.
∑=100 pkt.
Oferty odrzucone:
POLISH TRAVEL QUO VADIS Sp. z o.o. (ul. Ptasia 2, 00-138 Warszawa)
Powód odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt. 2 - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli (…) jej treść nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (…)
Wykonawca przedstawił rezerwację na podróż WAW-SIN-WAW z dnia jej utworzenia czyli
z 8 grudnia 2016 r. Poszczególne bilety z tej rezerwacji, na przedstawionym przez
Wykonawcę wydruku z systemu Galileo, mają status „HS-Sold”, co oznacza zgodnie z
„Galileo Air Status Codes” iż bilet taki został już wcześniej sprzedany. Taki nieistniejący
bilet nie może być podstawą do sporządzenia ważnej (na chwilę jej sporządzania) rezerwacji.
Takie same statusy mają bilety w rezerwacjach WAW-MEL-WAW, WAW-BRU-WAW oraz
WAW-SFO-WAW.
Dodatkowo, Zamawiający zweryfikował u przewoźnika lot WAW-SFO-WAW z uwagi na
jego wyraźnie niższą cenę od konkurencji. Odpowiedź uzyskana z Air France – KLM –
DELTA Poland wskazuje, że przestawiona przez Wykonawcę cena za bilet nie występowała
w żadnym systemie rezerwacyjnym, a co za tym nie odnosi się do przedmiotu zamówienia
opisanego w SIWZ.

Zgodnie z Art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy PZP, Zamawiający może podpisać umowę w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
Wykonawcy, jeżeli ma interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla
postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

