
 

 

Łódź, dnia 23.07.2019 r. 
DOA-ZP-III.271.56.2019 

 

 

 
WSZYSCY WYKONAWCY 

     BIORĄCY  UDZIAŁ W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU 
 

 
Zamawiający – Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, działając na 

podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych              
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
pn. „Organizacja wizyt studyjnych w Pekinie, w tym obsługa logistyczna”, w ramach 
projektu, pn. „Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów 
gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń 
gospodarczych”, współfinansowanego z RPO WŁ na lata 2014-2020, przekazuje pytania 
od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
i udziela wyjaśnień: 

 
Pytanie 1: 

 



 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i zmienia treść warunku udziału 
w postępowaniu. W ślad za tym, dokonuje zmiany SIWZ wraz z załącznikami. 

Numeracja zgodna z SIWZ: 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

5.1.3 zdolności technicznej lub zawodowej: 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co najmniej:  

a) 2 (dwie) usługi w zakresie kompleksowej organizacji wizyt studyjnych i/lub 
misji gospodarczych, każda o wartości minimum 200 000,00 PLN brutto, 
w ramach dwóch różnych umów, 

b) 1 (jedną) usługę w zakresie kompleksowej organizacji wizyt studyjnych i/lub 
misji gospodarczej/ych, w ramach projektu związanego z promocją 
gospodarczą, do krajów Azji Wschodniej (zwanej Dalekim Wschodem), na 
zlecenie jednostki sektora finansów publicznych, o wartości minimum 
300 000,00 PLN brutto, w ramach jednej umowy. 
 

Uwagi: 
1. * definicja (źródło Encyklopedia PWN) 

Daleki Wschód, nazwa przyjęta w europejskim kręgu kulturowym dla 
polityczno-gospodarczego obszaru we wschodniej Azji, nad Oceanem 
Spokojnym,  

 obejmuje: Chiny, Płw. Koreański, Mongolię, Japonię oraz Hongkong.  
2. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu 

(zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by 
Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, 
jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu usług. 
Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia 
w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu usług oraz 
przedstawienia stosownych dowodów, np. umowy konsorcjum, z której wynika 
zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur. 

3. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt. 5.1.3 a 
i b SIWZ  może wykazać się 2 (dwoma) usługami, w ramach dwóch różnych 
umów, jednakże tylko wtedy, gdy wykazane usługi potwierdzą spełnienie 
warunku opisanego w punktach 5.1.3 a i 5.1.3. b. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego 
kontraktu/umowy większy zakres usług, dla potrzeb niniejszego zamówienia 
powinien on wyodrębnić i podać wartość i zakres usług, o których mowa 
powyżej. 

5. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub 
wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie 
średni  kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli 
w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę 
przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po 
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
w którym zostanie on opublikowany. 

6. Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania usług 
bezpośrednio u podmiotu, na rzecz, którego były wykonane. 



 

 

 

W związku z udzieloną odpowiedzią, Zamawiający dokonuje zmiany: 

-  w SIWZ  w Rozdziale 5 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, punkt 5.1.3 b 
otrzymuje nowe brzmienie, 

-    w Wykazie usług (Załącznik nr 6 do SIWZ), który otrzymuje nowe brzmienie; 

-   w Ogłoszeniu o zamówieniu (Załącznik do SIWZ), punkt III.1.3 ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA 
LUB ZAWODOWA, otrzymuje nowe brzmienie. 

 
 
Pytania zadane przez Wykonawcę i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego 

stanowią integralną część SIWZ. 
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający dokonuje zmiany terminu 

składania i otwarcia ofert.  
  

       z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
       z up. Prezydenta Miasta Łodzi 

ROMAN CIEŚLAK 
/podpis nieczytelny/ 

                     p.o. Dyrektora  

Wydziału Zamówień Publicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

Zał. 1/ Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług (tekst jednolity). 
Zał. 2/ Załącznik do SIWZ – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych.  
 

Otrzymują: 
- Wykonawcy, wg rozdzielnika. 

 


