POLSKI ZWIĄZEK TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH
FEDERATION POLONAISE DES SOCIETES D’AVIRON
POLISH ROWING ASSOCIATION

L.dz. 143/2018

Warszawa, 15 marca 2018

Polski Związek Towarzystw Wioślarskich - Organizator na obsługę podróży zagranicznych
zawodników i pracowników Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich (PZTW) w związku z
pytaniami Uczestnika informuje o wyjaśnieniach i zmianach treści Ogłoszenia:
Pytanie 1
Jak należy rozumieć okres udokumentowania doświadczenia, o którym mowa w punkcie II.7; czy np.
umowa, która została zawarta przed 01 stycznia 2015 r. a zakończyła w dowolnym okresie po
01 stycznia 2015 r. nie jest brana pod uwagę, jako udokumentowane doświadczenie? Czy za
udokumentowane doświadczenie Zamawiający uzna wyłącznie realizacje umów rozpoczętych po
01 stycznia 2015?
Odpowiedź:
Za doświadczenie w obsłudze wyjazdów zagranicznych dla klientów instytucjonalnych (w
szczególności dla klubów i związków sportowych) Organizator uzna zamówienia o podobnym
zakresie (rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych dla grupowych podróży służbowych) w okresie
ostatnich 3 lat, - oznacza to, że umowa zawarta przed 1 stycznia 2015 r. (lub po tej dacie) a
zakończona w dowolnym okresie po 1 stycznia 2015 r., a także nadal realizowana będzie uznana
za spełniająca powyższe kryterium.
Za niespełniające powyższego kryterium uznane będą zatem wszystkie umowy, które zakończyły
się przed 1 stycznia 2015 r.
Pytanie 2
W kryterium doświadczenia opisanym w punkcie VII.6, które jest kryterium punktowanym, brak jest
określenia czasu realizacji usług, co może doprowadzić do sytuacji, że Wykonawca przedstawi całe
swoje doświadczenie na przestrzeni wieloletniej działalności.
Odpowiedź/zmiana
Kryterium doświadczenia będzie oceniane na podstawie dokumentów przedstawionych przez
Oferenta/Uczestnika potwierdzających doświadczenie we współpracy i obsłudze wyjazdów
zagranicznych podmiotów instytucjonalnych (w szczególności klubów i związków sportowych) w
okresie ostatnich 3 lat tj. od 1 stycznia 2015 r.
Organizator informuje, że oceniając kryterium doświadczenia będzie stosował zasady określone
w wyjaśnieniach do pytania nr 1.
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Pytanie 3
Prosimy o doprecyzowanie określenia grupowych podróży służbowych, ponieważ może zaistnieć
taka sytuacja, że Wykonawca zrealizował usługę obsługi podróży służbowych na wymaganą kwotę
min. 300 000 złotych, ale większość z tych podróży to były podróże indywidualne, a tylko kilka było
podróżami grupowymi.
Odpowiedź:
Organizator informuje, że nie będzie dokonywał oceny doświadczenia Uczestnika poprzez
sprawdzanie proporcji ilości wyjazdów grupowych do ilości wyjazdów indywidualnych.
W pkt. VII.6 Ogłoszenia Organizator nie zawierał żadnych warunków dotyczących podroży
grupowych.
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