
 

 

 
 

 
Politechnika Gdańska 
Dział Zamówień Publicznych 
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 
tel.: 58 347 24 00, faks: 58 347 29 13 

 

 

 

 

 

Gdańsk, dnia 31.10.2018 r. 

 

Centralny nr postępowania: ZP/203/055/U/18 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa rezerwacji, sprzedaży i 

dostarczenia biletów lotniczych na potrzeby Politechniki Gdańskiej. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający wprowadził następujące zmiany do treści SIWZ: 

 

Zmiana nr 1.  

W rozdziale III SIWZ zostaje usunięty ust. 6, tj.: 

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał certyfikat przynależności IATA lub ważne świadectwo 

akredytacji IATA uprawniające do świadczenia usług w zakresie agencji sprzedaży pasażerskiej IATA. 

Okazanie dokumentu będzie wymagane przed zawarciem umowy.   

 

Zmiana nr 2. 

W rozdziale XV SIWZ zostaje usunięty ust. 1. pkt. 5 tj.: 

5) dostarczenia kserokopii certyfikatu przynależności IATA lub ważnego świadectwa akredytacji IATA 

uprawniającego do świadczenia usług w zakresie agencji sprzedaży pasażerskiej IATA. 

 

Zmiana nr 3. 

W rozdziale XIV treść ust. 2. pkt. 2): 

2) Liczba obsługiwanych pasażerskich linii lotniczych znajdujących się w rejestrze IATA Operational Safety 

Audit (IOSA), u których Wykonawca może dokonać rezerwacji i zakupu biletów dla Zamawiającego (LL) - 

25%, 

zostaje zastąpiona treścią: 

2) Bezpieczeństwo lotów (LL) - 25%. 

 

Zmiana nr 4. 

W rozdziale XIV dotychczasowa treść ust. 4 zostaje zastąpiona treścią: 

4. Kryterium bezpieczeństwo lotów rozumiane jako możliwość rezerwacji i zakupu biletów w 

bezpiecznych liniach lotniczych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia rozpatrywane będzie 

na podstawie następującego wzoru: 
 

LL = (LLb / LLmax) x 25, 

gdzie:  

LL  – liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „bezpieczeństwo lotów” 

LLmax  – najwyższa liczba pasażerskich linii lotniczych znajdujących się w rejestrze IATA Operational 

Safety Audit (IOSA), u których Wykonawca może dokonać rezerwacji i zakupu biletów dla 

Zamawiającego spośród ofert nieodrzuconych 



 

  

 

LLb – liczba obsługiwanych pasażerskich linii lotniczych znajdujących się w rejestrze IATA Operational 

Safety Audit (IOSA), u których Wykonawca może dokonać rezerwacji i zakupu biletów dla 

Zamawiającego w badanej ofercie 

25 – waga kryterium 

 

W celu oceny ofert w kryterium „bezpieczeństwo lotów”, Wykonawca załączy do oferty listę pasażerskich 

linii lotniczych, znajdujących się w rejestrze IATA Operational Safety Audit (IOSA), u których może dokonać 

rezerwacji i zakupu biletów dla Zamawiającego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Lista 

stanowi integralną część oferty. W przypadku niedołączenia listy, Wykonawca otrzyma 0 pkt w w/w 

kryterium. 

 

Zmiana nr 5. 

W rozdziale XII ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i 

dokumentami należy złożyć lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego) 

w terminie do dnia 16.11.2018 r. do godz. 10:00  na adres: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień 

Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny skrzydło B, pok. 212. 

 

Zmiana nr 6. 

W rozdziale XII ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Koperta (opakowanie) powinna być opisana: 
Oferta w postępowaniu pn.: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych na 
potrzeby Politechniki Gdańskiej - ZP/203/055/U/18 - NIE OTWIERAĆ PRZED 16.11.2018 godz. 11:00. 

 

Zmiana nr 7. 

W rozdziale XII ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

11.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 16.11.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny Skrzydło B, Sala 

Konferencyjna KWESTURY. 
                

 

 

Zastępca Kanclerza 
ds. Pracowniczych 

Politechniki Gdańskiej 
 

mgr inż. Anna Kanarska 
…..………….....................................     
(podpis kierownika zamawiającego  
       lub osoby upoważnionej)  

 

 


