
 
 
W związku z uruchomionym postępowaniem na obsługę podróżną Związku w latach 2022-23 Polski 

Związek Kajakowy publikuje odpowiedzi na pytania dotyczące treści ogłoszenia. 
 

 W Rozdz. II pkt 7 Zamawiający określa warunek umożliwiający udział w postępowaniu w ten 
sposób , że Wykonawca winien wykazać się „… prawidłowym zrealizowaniem w ciągu 
ostatnich 3 lat przed dniem ogłoszenia przetargu co najmniej 10 zamówień na rezerwacje i 
sprzedaż biletów lotniczych dla grupowych podróży służbowych na min 50 tys. każde…” 
         Pytanie : Czy należy rozumieć , że Oferent , dla spełnienia w/w warunku , może 

przedstawić 10 potwierdzeń /Faktur/oświadczeń dot. 10 podróży zrealizowanych dla 
jednego Zamawiającego ?? 

Jeżeli Oferent przedstawi 10 potwierdzeń /faktur  /oświadczeń dot. 10 podróży zrealizowanych dla 
jednego Zamawiającego w ramach realizacji 1 (tej samej) umowy – Organizator nie uzna spełniania 
wskazanego warunku udziału w przetargu. Przez „zamówienie”  należy zatem rozumieć  umowę. 
Przedstawiane  dokumenty  mogą dotyczyć jednego Zamawiającego ale muszą wynikać z różnych 
umów realizowanych dla tego Zamawiającego.  
 

 W Rozdz. VII pkt. 6 Zamawiający opisuje sposób oceny ofert w zakresie tzw. „ 
Doświadczenia” , zastrzegając, ze nie określa rodzaju składanych dokumentów, nie 
wspominając również o konieczności udokumentowania , ze usługi te dotyczą podroży 
grupowych. 
         Pytanie : Czy należy rozumieć, ze tak jak w przypadku warunku ujętego w Rozdz. II pkt 7, 

Wykonawca może przedstawić np. 15 odrębnych usług zrealizowanych w ciągu 
ostatnich 3 lat na rzecz jednego Zamawiającego ? 

Organizator  przy dokonywaniu oceny doświadczenia będzie kierował się zasadą opisaną 
powyżej dla  warunku udziału w postępowaniu  - Odpowiedź na pytanie nr 1   

 
 W tym samym Rozdz. VII pkt 6 Zamawiający określa sposób oceny ofert w zakresie tzw. „ 

Upustu” oraz definiuje tenże upust w następujący sposób : 
„…. Przez wysokość upustu od ceny biletu lotniczego w taryfach publikowanych Zamawiający 
rozumie uśrednioną wysokość upustu ( od wszystkich biletów ) przyznaną przez Uczestnika 
Organizatorowi w ramach realizacji umowy, co oznacza, ze jest to jedna stała wartość 
udzielonego upustu ( wskazana w procentach), która będzie naliczana przez Uczestnika od 
każdorazowo zastosowanych taryf w wystawianych biletach…” 
         Pytania : 

a.       Czy tzw. „ uśredniona” wartość wykazywana winna być wykazywana  każdorazowo 
na kolejnych Fakturach dotyczących kolejnych realizowanych podróży ? 
Realizacja Umowy planowana jest na 24 miesiące , więc chyba jedynie taka 
procedura jest możliwa 
Upust powinien być naliczony na każdej fakturze po wystawieniu biletów.  

 
b.       Jak należy rozumieć upust od ceny biletu lotniczego w tzw. taryfach publikowanych 

w przypadku podróży grupowych ? 
Przy podróżach indywidualnych taryfa uwidoczniona jest na bilecie ( jak rozumiemy, 
Zamawiający oczekuje właśnie takiego dokumentowania kosztów biletowych) , 
natomiast w przypadku podróży grupowych ostateczne taryfy mają charakter 
negocjowany z przewoźnikiem i nie są widoczne na dokumentach biletowych. 
Czy Zamawiający oczekuje wskazania proponowanego upustu od taryf już ostatecznie 
wynegocjowanych od przewoźnika? 
W jaki sposób Wykonawca winien wykazać udzielony upust od przewoźnika w 
ramach w/w negocjacji ? 



Być może Zamawiający przewiduje inny sposób naliczania w/w upustu ( np. od jakich 
taryf ?) i jego wykazania przez Wykonawcę – będziemy zobowiązani za 
doprecyzowanie przedmiotowej kwestii , mającej , być może, kluczowe znaczenie w 
ocenie treści zgłaszanych ofert oraz ich ocenie. Brak przedmiotowego 
doprecyzowania spowodować może wiele różnorakich interpretacji formalno-
prawnych wśród potencjalnych Oferentów, a co za tym idzie niepotrzebnych 
problemów proceduralnych. 

 
Upust powinien być naliczany od każdej zastosowanej taryfy 

 


