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WSZYSCY 

WYKONAWCY 

W POSTĘPOWANIU 

 

 

 

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 

usługę zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz usług dodatkowych dla uczestników 

uroczystości w Izraelu w dniach 11- 15 marca 2018 roku. 

 

 

Dotyczy zapytań o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

postępowaniu o zamówienie publiczne na usługę zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz 

usług dodatkowych dla uczestników uroczystości w Izraelu w dniach 11- 15 marca 2018 roku. 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zamawiający niniejszym zamieszcza zgłoszone zapytania 

wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ na stronie internetowej: 

 

PYTANIE WYKONAWCY: 

 

„Działając na podstawie art. 38 ust 1, wykonawca zwraca się do zamawiającego o modyfikację 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, w 

poniższym zakresie. Zgodnie z treścią rozdziału I specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w przedmiotowym postępowaniu, zamawiający, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych i zawodowych, żądał od 

wykonawcy należytego wykonania (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - przy 

wykonywaniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 2 imprez turystycznych 

polegających na świadczeniu za granicą - na terenie państw należących do Unii Europejskiej (z 

wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) i/lub Izraela - usług zakwaterowania, 

wyżywienia i transportu osobowego, z których cena umowna każdej była nie niższa niż 200 

000 złotych brutto. Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację ww. warunku w następujący 

sposób: należytego wykonania (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - przy 

wykonywaniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 2 imprez turystycznych 

polegających na świadczeniu za granicą (z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 

i/lub Izraela - usług zakwaterowania, wyżywienia i transportu osobowego, z których cena 

umowna każdej była nie niższa niż 200 000 złotych brutto. Wykonawca zwraca uwagę 

zamawiającego, iż zgodnie z dyspozycją art. 22 ust. 1a ustawy PZP, ciąży na nim obowiązek 

określenia warunków udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu 

zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania 

zamówienia (…). Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą, przyjmuje się, że niezbędne 

doświadczenie wykonawcy należy rozumieć jako potwierdzone w praktyce posiadanie 

umiejętności w zakresie wykonywania zamówień określonego rodzaju. W wyroku z dnia 19 

maja 2008 roku Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt: KIO/UZP 428/08) stwierdzono, że 



doświadczenie wykonawcy ma polegać na świadczeniu usług odpowiadających swoim 

rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Z kolei pod pojęciem „usługi odpowiadające” 

należy rozumieć ścisłe związanie z przedmiotem zamówienia, którego granice nie powinny być 

przekroczone przy formułowaniu warunków dopuszczenia do udziału w postępowaniu”. Skoro 

zatem, przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz 

usług dodatkowych dla uczestników uroczystości w Izraelu w dniach 11- 15 marca 2018 roku 

to wymaganie doświadczenia w organizacji imprez na terenie państw należących do Unii 

Europejskiej jest warunkiem decydowanie nieadekwatnym, nieproporcjonalnym w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, dlatego też wykonawca wnioskuje o jego zmianę.” 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE: 

 

Zamawiający informuję, że w jego ocenie zapisy SIWZ w zakresie warunku doświadczenia są 

adekwatne i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wykonawca może się zwrócić do 

zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a nie z 

wnioskiem o zmianę jej zapisów. Zamawiający postanawia nie dokonywać zmian w SIWZ w 

tym zakresie. 


