
                         Wrocław, dnia 18.12.2015r. 
 
 Ldz.         406/2015          
         

                   Wykonawcy w postępowaniu 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn. „Rezerwacja, sprzedaż i dostawa 

biletów lotniczych i kolejowych dla pracowników i zleceniobiorców Opery Wrocławskiej” 
ZP/PN/19/15 

 
 
I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 
oraz z 2015 r. poz. 349) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców. Pytania 
ułożone są według kolejności ich wpłynięcia do Zamawiającego. 

 
        Pytanie 1:  

By prawidłowo wyliczyć cenę ofertową brutto musielibyśmy znać udział biletów krajowych i 
zagranicznych w orientacyjnej ilości biletów lotniczych (SIWZ punk XV ustęp 4) – nie podajecie 
Państwo tych danych; wynika to z różnych stawek podatku VAT dotyczących biletów 
zagranicznych (stawka 0%) oraz biletów krajowych (stawka 8%);  
Czy można prosić więc o zmianę zapytania i możliwość podania opłaty transakcyjnej brutto dla 
biletów lotniczych zagranicznych oraz opłaty transakcyjnej brutto dla biletów lotniczych 
krajowych? 

 
        Odpowiedź na pytanie 1:  
 
 Zgodnie z treścią IDW (Rozdział XV OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY pkt  13), cytat: 

„Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 
składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku.  

        W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa powyżej, Wykonawca składa wraz z ofertą 
oświadczenie, czy oferta będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego po stronie 
Zamawiającego, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.” 

 
 Biorąc powyższe pod uwagę, Wykonawca uprawniony  jest do podania opłaty transakcyjnej brutto 

dla biletów lotniczych zagranicznych oraz opłaty transakcyjnej brutto dla biletów lotniczych 
krajowych, składając jednocześnie oświadczenie, że oferta nie będzie powodowała powstania 
obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, w rozumieniu zapisu z art. 91 ust. 3a ustawy 
Pzp. (zgodnie z treścią pkt 11 Formularza Oferty) ponieważ podatek ten został już samodzielnie 
naliczony przez Wykonawcę. 

 
         Pytanie 2: 

W Umowie w §2 pkt 9a wskazujecie Państwo na możliwość dokonywania rezerwacji samodzielnie 
przy użyciu narzędzia online, ale SIWZ nie pytacie Państwo o wysokość opłaty transakcyjnej dla 
takiej opcji współpracy; standardowo opłaty przy współpracy online są dużo niższe niż przy 
współpracy w modelu tradycyjnym (kontakt telefoniczny/mailowy z konsultantem); 
Czy można prosić o zmianę zapytania i możliwość podania opłaty transakcyjnej brutto dla biletów 
lotniczych zagranicznych rezerwowanych online oraz biletów lotniczych zagranicznych 
rezerwowanych offline (tradycyjnie) i analogicznie dla biletów lotniczych krajowych? 

 
        Odpowiedź na pytanie 2: 



W celu ujednolicenia treści Opisu Przedmiotu Zamówienia i Wzoru Umowy,  Zamawiający usuwa 
ze Wzoru Umowy zapis pkt a) w §2 ust. 9. 
Zapis wzoru Umowy w  §2 ust. 9. otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca zobowiązuje się do: 
informowania o zbliżających się terminach wykupu biletów przy dokonanych wcześniej 
rezerwacjach” 

         
         Pytanie 3: 
         Prosilibyśmy również o wydłużenie terminu składania ofert (22.12.2015 r. godz. 9.00) ze 

względu na okres świąteczny i wydłużone terminy dostawy korespondencji przez firmy kurierskie. 
        
        Odpowiedź na pytanie 3: 
 
        Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 23.12.2015r. do godziny 09:00 
 
 

 POZOSTAŁE ZAPISY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN 
 
II..W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania ofert i dlatego zmienia  

treść IDW: 
 

A) 
 
Rozdział XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY pkt 15 

 
Było: 
 
„(…)UWAGA: nie otwierać przed dniem 22.12.2015r. godz.09.30 
 
Jest: 

      „(…)UWAGA: nie otwierać przed dniem 23.12.2015r. godz.09.30 
 
B) 

 
Rozdział XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt 1 i 3 

 
Było: 
„(…)1. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej IDW, należy złożyć do dnia          
22.12.2015r. do godziny 09:00 w Sekretariacie Opery Wrocławskiej, pok. nr 552. 
(…)3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.12.2015r. o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 
547. 
 
Jest: 
„(…)1. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej IDW, należy złożyć do dnia          
23.12.2015r. do godziny 09:00 w Sekretariacie Opery Wrocławskiej, pok. nr 552. 
(…)3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.12.2015r. o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 
547. 
 

 
III. Pozostałe Warunki zamówienia pozostają bez zmian. 

 
 

   Karol Dutczak 
   Pełnomocnik Dyrektora 
 


