Nasz numer: BO-96-03/20 (W267)

Warszawa, dnia 30-10-2020 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych informuje, iż w dniu 29 października 2020 r. wpłynął
wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na zadanie pn: „Świadczenie usług w zakresie wyszukiwania,
rezerwacji, zakupu i dostarczania: biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych oraz
w wyszukiwaniu, rezerwacji i zakupie usług zakwaterowania na potrzeby Polskiego Instytutu
Spraw Międzynarodowych w Warszawie”.
W związku z tym, na podstawie art. 38 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy Zamawiający udziela
następujących wyjaśnień.
Pytanie nr 1
W pkt. 8 SIWZ ust. 1 ppkt. 2) lit. C) Zamawiający określił warunek udziału w postępowaniu
dot. „zdolności technicznej i zawodowej” w zakresie:
„Warunek ten spełnią Wykonawcy, którzy:
i. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywali lub
wykonują co najmniej 2 usługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży bądź zakupu
krajowych i zagranicznych biletów lotniczych, z których każda musi spełniać
następujące warunki:
- wartość co najmniej 150 000,00 zł brutto,
- była lub jest świadczona na rzecz 1 podmiotu,
- świadczenie trwało co najmniej przez 6 kolejnych miesięcy.
W przypadku usługi, która jest w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że
do chwili składania ofert wartość częściowo wykonanej usługi wynosi co najmniej
150 000,00 zł brutto.

ii.

Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia
Zamawiający rozumie usługę rezerwacji i sprzedaży bądź zakupu krajowych i
zagranicznych biletów lotniczych oraz realizowaną w ramach co najmniej 12
miesięcznej umowy współpracy na rzecz Zamawiającego.
wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonują lub
wykonali dwie usługi w zakresie rezerwacji usług zakwaterowania zarówno w kraju
jak i za granicą, z których każda musi być o wartości co najmniej 150 000,00 zł
brutto. W przypadku usługi, która jest w trakcie realizacji, Wykonawca musi
wykazać, że do chwili składania ofert wartość częściowo wykonanej usługi była
wykonywana przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy na rzecz jednego podmiotu i
wynosi co najmniej 150 000,00 zł brutto.
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Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia
Zamawiający rozumie usługę w zakresie rezerwacji usług zakwaterowania zarówno
w kraju jak i za granicą, realizowaną w ramach co najmniej 12 miesięcznej umowy
współpracy na rzecz Zamawiającego.”
Proszę o wyjaśnienie jak długo ma trwać ta usługa dot. rezerwacji i sprzedaży bądź zakupu
krajowych i zagranicznych biletów lotniczych – co najmniej 6 miesięcy czy co najmniej 12
miesięcy?
Czy w zapisie (lit. ii.) Zamawiającemu chodzi o to, że gdy usługa w zakresie rezerwacji usług
zakwaterowania, jest w trakcie wykonywania, to musi trwać co najmniej 6 miesięcy, a w
przypadku zakończonej usługi ma trwać co najmniej 12 miesięcy? Czy każda z wymaganych
dwóch usług dot. rezerwacji usług zakwaterowania musi być/jest wykonywana dla 1 podmiotu?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami pkt. 8 ust. 1 ppk. 2) lic. C) Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia za warunek spełniający udział w postępowaniu w punkcie
dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej uzna:
1) usługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży bądź zakupu krajowych i zagranicznych
biletów lotniczych odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia oraz
zrealizowane w ramach co najmniej 12 miesięcznej umowy. Natomiast w przypadku co
najmniej 12 miesięcznej umowy, która jest w trakcie realizacji Zamawiający uzna za
spełniające warunki udziału w postępowaniu usługi zrealizowane co najmniej przez 6
kolejnych miesięcy w dniu składania ofert.
2) usługi w zakresie rezerwacji usług zakwaterowania zarówno w kraju jak i za granicą
odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, oraz zrealizowane
w ramach co najmniej 12 miesięcznej umowy. Natomiast w przypadku co najmniej 12
miesięcznej umowy, która jest w trakcie realizacji Zamawiający uzna za spełniające
warunki udziału w postępowaniu usługi zrealizowane co najmniej przez 6 kolejnych
miesięcy w dniu składania ofert.
Zamawiający informuje, że każda z wymaganych w pkt. 8 ust. 1 ppk. 2) lic. C) Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia usług może być wykonywana na rzecz różnych podmiotów.
Niniejsze wyjaśnienia należy uwzględnić w ofercie przetargowej.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
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