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dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie optymalizacji zakupu biletów 

lotniczych w klasie ekonomicznej - Nr postepowania 01/2015 

 

Mając na względzie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 

z 2013 r., poz. 907 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 07.10.2014r. wpłynęły 

następujące pytania: 

Pytanie nr 1 

 

 Punkt 13.2.2  Ocena kryterium doświadczenia personelu Wykonawcy 

Zgodnie z zapisami SIWZ : 

„… ocena kryterium doświadczenia personelu dokonywana będzie na podstawie 

oświadczenia ( zał. nr 7 do SIWZ o ilości kasjerów lotniczych z przynajmniej pięcioletnim 

doświadczeniem: 

 Do 2 – 0 punktów 

 3 – 3 punkty 

 4 do 5 – 4 punkty 

 6 do 7  - 6 punkty 

 8 do 9 -  8 punktów 

 powyżej 9 – 10 punktów … ‘’ 

Powyższe zapisy sugerują , ze Wykonawca uzyska max. punktów w przypadku , gdy 

będzie dysponował min. 10 kasjerami z 5-letnim doświadczeniem. Realizacja zamówienia 

o wielkości tej, jaka będzie prawdopodobnie realizowana na rzecz Związku wymaga 

dysponowania 1-2 doświadczonych kasjerów  ( w wyjątkowych przypadkach – 3 

kasjerów). Pracownicy ci znają wówczas wymogi , potrzeby i założenia organizacyjne 

Zamawiającego, co wpływa w sposób zdecydowanie pozytywny na poziom oferowanej 

obsługi. Dedykowanie 10 osób do obsługi zamówienia wywołać może skutek ręcz 

odwrotny w stosunku do oczekiwanego – kolejne osoby nie będą posiadały wiedzy i 

doświadczenia w/z obsługi właśnie danego Zamawiającego. Z drugiej strony 

pozostawienie aktualnego zapisu pkt. 13.2.2 powodowałoby ograniczenie dostępu do 

procedury wyłonienia Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne  dla 

podmiotów średniej wielkości i mniejszych, które nie dysponują aż tak rozbudowanym 

personelem. Uprzejmie prosimy o weryfikację zapisów w/w punktu SIWZ tak, ażeby był 

on optymalny zarówno dla Zamawiającego jak i wykonalny dla potencjalnego 

Wykonawcy. 

 

 



Odpowiedź 1  

Zamawiający informuje, że utrzymuje w mocy zapisy pkt. 13.2.2 specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie ogranicza dostępu do przedmiotowego 

zamówienia, gdyż w postępowaniu mogą wziąć udział wszyscy wykonawcy z terenu kraju 

i nie tylko. Swój obowiązek ustawowy Zamawiający wypełnił poprzez publikację 

ogłoszenia o zamówieniu w biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych i na stronie 

internetowej Polskiego Związku Szermierczego jak również w siedzibie Polskiego 

Związku Szermierczego. Z kryteriów oceny wynika jedynie, że Zamawiającemu zależy na 

szybkiej, profesjonalnej, fachowej i optymalnej obsłudze zamawianych biletów 

lotniczych.  

Pytanie nr 2 

 Zakres przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy z podanymi destylacjami 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie prawidłowości rozumienia sformułowań: 

WOLOT i POWRÓT. 

Jak rozumiemy , sformułowanie WYLOT oznacza wylot z Warszawy, natomiast 

sformułowanie POWRÓT oznacza przylot powrotny do Warszawy. 

 Odpowiedź 2  

Zamawiający informuje i potwierdza, że sformułowanie WYLOT oznacza wylot 

z Warszawy, natomiast sformułowanie POWRÓT oznacza wylot powrotny z miejsca 

docelowego np. z Bonn do Warszawy. 

 


