Warszawa, dnia 06 lutego 2018 r.

WYKONAWCY
Dot.: Przetargu na zakup biletów lotniczych dla Polskiego Związku Pływackiego w roku 2018
prowadzonego przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania przetargu w trybie
art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Polski Związek Pływacki uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania od
Wykonawcy dotyczące

przetargu

na zakup biletów lotniczych dla Polskiego Związku

Pływackiego w roku 2018.

Pytania Wykonawcy:
„W rozdziale 6 ust 1. pkt.1) lit b) Zamawiający żąda od Oferentów „… wykazu wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym zakresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których zostały wykonane ( sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
ogłoszenia)…. Przedmiotowy wykaz musi zawierać informacje o wykonanych usługach, których
ilość, wartość i zakres odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w niniejszym
rozdziale 5 ust.1 pkt 1 lit.b ogłoszenia…”
Treść ujęta w rozdziale 5 ust. 1 pkt 1 lit. b dotyczy, jak się wydaje sytuacji ekonomicznej i finansowej
i uwzględnia żądanie posiadania
przez Oferenta polisy od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejsza niż 300.000 zł.
Jeśli intencją Zamawiającego jest przedstawienie przez Oferentów wspomnianego wykazu
zrealizowanych usług, to będziemy

zobowiązani

za określenie ich minimalnej ilości oraz

wartości ( rozumiemy , że ma to być potwierdzenie spełnienia przez Oferentów warunku udziału w
postępowaniu)
W dokumentacji Ogłoszenia znajdują się dwa dokumenty będące bardzo zbliżone do siebie , ozn. jako
załączniki nr 4 i nr 5 do ogłoszenia.
Treść zał. nr 4 nawiązuje do treści rozdziału nr 5 ogłoszenia, o której wspominamy powyżej –dla
stosownego wypełnienia niezbędne wydają się być informacje o które prosimy powyżej.

Rozumiemy , ze w przypadku załącznika nr 5 ( Doświadczenie Wykonawcy) Zamawiający ma na
uwadze również usługi realizowane w okresie ostatnich 3 lat przed datą składania ofert w niniejszym
postępowaniu.”
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:
Zamawiający wprowadza następujące modyfikacje treści Ogłoszenia Przetargu:
w Rozdziale 5 ust 1. pkt.1) lit c)
zapis o treści: „zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony
jeżeli wykonawca wykaże, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

związanej

z prowadzoną działalnością związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300
000,00 zł”
zastępuje się następującym zapisem: „zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna
ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie) wykonał należycie 3 usługi, z których każda polegała na rezerwacji, sprzedaży
i dostarczaniu biletów lotniczych, a wartość każdej z nich wynosiła co najmniej 300 000,00 zł
brutto”
w Rozdziale 6 ust 1. pkt.1) lit b)
zapis o treści: „wykonanych usługach, których ilość, wartość i zakres odpowiada

wymaganiom

określonym przez Zamawiającego w niniejszym rozdziale 5 ust. 1 pkt 1 lit. b ogłoszenia”
zastępuje się następującym zapisem: „wykonanych

usługach, których ilość, wartość i zakres

odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w niniejszym rozdziale 5 ust. 1 pkt
1 lit. c ogłoszenia”
Zamawiający wyjaśnia, że jak słusznie zauważył wykonawca, do ofert należy dołączyć dwa
załączniki:
- na podstawie” Wykazu wykonanych głównych usług” zostanie sprawdzone i potwierdzone
niezbędne doświadczenie wykonawcy;
-

na podstawie „Wykazu wykonanych usług sporządzany do kryteriów oceny ofert” zostaną

przyznane punkty w danym kryterium.
Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega przedłużeniu.

