
 

 

 

Wrocław, dnia 14.02.2018 r. 
 

 

INFORMACJA nr 2 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.  
Usługi hotelarskie dla Gości 39.PPA znak postępowania: ZP/02/18/PPA/US 
 

Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, które wpłynęło w ww. 
postępowaniu: 
 
Pytanie: 
 
Poniżej znajduje się treść która jest dla nas niejasna:  
Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  w tym okresie, wraz z 5 podaniem 
przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane (wzór 
stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia), oraz załączeniem dowodów określających czy te 
usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane. 
 
Proszą Państwo o dane poufne, kwoty i terminy z różnymi podmiotami. Są to informacje do 
użytku naszego oraz naszych klientów. Chyba że my coś źle zrozumieliśmy w tej części. 
Proszę o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający w rozdziale V ogłoszenia, określił warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z 
treścią ogłoszenia o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą 
Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu  potwierdzenia przez Wykonawcę 
spełnienia przesłanek braku  wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 
Ustawy Pzp; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

2.1) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.  

Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał z 
należytą starannością, co najmniej jedną usługę (jedna usługa oznacza usługę wykonywaną 
na podstawie jednej umowy) polegającą na zapewnieniu noclegów,  spełniającą następujące 
wymagania: 

- usługa świadczona była w hotelu o standardzie nie mniejszym niż 3 gwiazdki; 

- wartość usługi w okresie nie dłuższym niż 30 dni wyniosła co najmniej 50 000,00 zł brutto.  

W przypadku zamówień, których okres realizacji był dłuższy niż 30 dni, Zamawiający 
wymaga, aby Wykonawca podał wartość zrealizowanego zamówienia w okresie trwającym 
nie dłużej niż 30 dni, przy czym wartość ta nie może być mniejsza niż 50 000 zł brutto. 



 

 

 

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w 
dokumentach i oświadczeniach  wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszego ogłoszenia 
zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie,  
że w/w warunki Wykonawca spełnił. 
Na potwierdzenie spełniania warunku, określonego w rozdziale V pkt 1.2.1) należy 
przedłożyć wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały 
wykonane (wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia), oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa w 
zdaniu poprzednim, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były wykonywane. Wykaz usług należy złożyć w formie oryginału natomiast 
dowody w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 

Reasumując, na potwierdzenie spełniania wyżej określonego warunku udziału                                   
w postępowaniu, Wykonawca powinien wykazać że w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym 
okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej  jedną usługę (umowę), której 
przedmiotem było zapewnienie miejsc noclegowych w hotelu o standardzie nie mniejszym 
niż 3 gwiazdki, a  wartość umowy w okresie nie dłuższym niż 30 dni wyniosła co najmniej 
50 000,00 zł brutto oraz załączyć dokument potwierdzający należyte wykonania usługi, 
wystawiony przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonana. 

 
 

 
Przewodniczący Komisji 

Paweł Krupski 


