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WSZYSCY 

WYKONAWCY 

W POSTĘPOWANIU 

 

 

 

Świadczenie usług polegających na rezerwacji, zakupie i sukcesywnych dostawach biletów 

lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz rezerwacji i zakupie miejsc 

hotelowych w celu zabezpieczenia działalności Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych, a w szczególności udziału Weteranów walk o Niepodległość RP, 

działaczy opozycji antykomunistycznej, kierownictwa Urzędu, osób reprezentujących Urząd 

oraz pracowników Urzędu w obchodach upamiętniających tradycje walk o niepodległość i 

suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Dotyczy zapytań o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w ww. postępowaniu 

o zamówienie publiczne Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)  zamawiający niniejszym zamieszcza 

zgłoszone zapytanie wraz z wyjaśnieniami treści SWZ na stronie internetowej i na portalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/: 

 

PYTANIE WYKONAWCY: 

 

„W SIWZ w rozdziale VII pkt d) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże doświadczenie polegające na należytym wykonaniu 

(a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – na wykonywaniu) w okresie ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie) co najmniej 2 odrębnych umów obejmujących usługi: rezerwacji i sprzedaży 

miejsc noclegowych oraz rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych na przewozy 

pasażerskie, z których cena umowna każdej była nie niższa niż 1.000.000 złotych brutto. 

Z uwagi na to, iż w okresie ostatnich 3 lat wystąpił COVID, wszystkie umowy które mieliśmy 

zawarte, zostały wykorzystane maksymalnie do 40 %. Sądzę, że tak było we wszystkich innych 

firmach. W związku z powyższym pytanie, czy nie mogą Państwo zmienić warunki kryterium, 

zmniejszając kwotę. 

Proszę również o odpowiedź czy można dołączyć 1 Referencję za sprzedaż miejsc noclegowych 

i ! referencję za sprzedaż biletów lotniczych.” 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE: 

 

Zamawiający jednoznacznie w Rozdziale VII pkt d) określił, że tylko wykazanie wykonania (a 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – na wykonywanie) w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie) co najmniej 2 odrębnych umów obejmujących usługi: rezerwacji i sprzedaży 

miejsc noclegowych oraz rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych na przewozy 



pasażerskie, z których cena umowna każdej była nie niższa niż 1.000.000 złotych brutto 

pozwala uznać warunek zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony. 

Każda z referencji musi więc dotyczyć umowy, której przedmiotem były zarówno usługi 

rezerwacji biletów lotniczych jak i usługi rezerwacji miejsc noclegowych.  

Po dokonanej analizie Zamawiający nie zdecydował się na obniżenie wartości umów, o których 

mowa powyżej. 

Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 


