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OR-IV.272.2.8.2015                                                                                 Rzeszów, dnia 29-04-2015 r. 
 

Do wykonawcy, który zwrócił się 
o wyjaśnienie treści SIWZ 
 

Do wykonawców, którym 
zamawiający przekazał SIWZ 
 

Do zamieszczenia na stronie 
internetowej 

 
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
 

dotyczy:  postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Organizacja misji 
gospodarczej” 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” zamawiający,  
w odpowiedzi na pytania jednego z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela 
następujących wyjaśnień: 
 

TREŚĆ ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI: 
 
Pytanie: 
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Odpowiedź napytanie: 
 

Na wstępie należy wskazać, iż powyższe prośby nie stanowią w rozumieniu przepisów 
ustawy, pytań dotyczących treści SIWZ – w rzeczywistości stanowią wniosek wykonawcy  
o zmianę jej treści. W tym miejscu należy podkreślić, że wniosek wykonawcy o zmianę treści 
SIWZ nie stanowi, w rozumieniu przepisów ustawy, pytania dotyczącego treści SIWZ. Przepis 
art. 38 ust. 1 ustawy daje uprawnienie wykonawcy zwrócenia się do zamawiającego jedynie 
o wyjaśnienie wątpliwości związanych z treścią SIWZ – innymi słowy nie można na jego 
podstawie domagać się wprowadzenia zmian do SIWZ, polemizować z jej postanowieniami, 
czy też zadawać pytań zamawiającemu związanych co prawda z postępowaniem, ale nie 
będących przedmiotem SIWZ.  
 
Pomimo braku obowiązku odniesienia się zamawiającego do powyższego wniosku/prośby, 
zamawiający wyjaśnia co następuje: 
 

Organizacja misji przyjazdowej dotyczy dwóch krajów o strategicznym znaczeniu nie tylko dla 
podkarpackiej, ale również i dla polskiej gospodarki. Ponadto, w obszarze inteligentnych 
specjalizacji Województwa Podkarpackiego, a więc branż dla których organizowana jest 
misja, znaczącą aktywnością wykazują się podkarpaccy eksporterzy. Z USA oraz Kanady 
wywodzą się takie firmy jak Pratt&Whitney USA, Pratt&Whitney Canada czy też Sikorsky 
Corporation, czyli główni inwestorzy zagraniczni na Podkarpaciu. Władze samorządowe 
Podkarpacia mając powyższe na uwadze, podjęty starania i aktywnie działają na rzecz 
uruchomienia połączenia lotniczego typu CARGO z portem lotniczym w Miami, co umożliwi 
wejście nowym firmom oraz zwiększy udział w obu rynkach firm już eksportujących do USA  
i Kanady.     
 
W związku z powyższym Zamawiający wybrał jako kraje docelowe misji powyższe dwa kraje. 
Wykonawca zamówienia odpowiedzialny będzie za rekrutację firm z USA oraz Kanady, 
gwarancją prawidłowej realizacji tego zadnia jest posiadanie przez Wykonawcę 
doświadczenia w zakresie organizacji wydarzeń gospodarczych dotyczących w/w krajów 
docelowych. Takie doświadczenie jest dla Zamawiającego potwierdzeniem odpowiedniego 
rozeznania Wykonawcy na w/w rynkach oraz posiadania kontaktów w obu krajach, które są 
niezbędne do prawidłowej realizacji usługi. Wykonawca od momentu podpisania umowy  
w trakcie ok. 4 miesięcy, na które przypada w krajach docelowych czas wakacyjny, 
zobowiązany będzie do kompleksowej organizacji wydarzenia wraz z rekrutacją. Aby 
prawidłowo wykonać zlecenie w tym terminie Wykonawca musi posiadać doświadczenie  
i kontakty na w/w rynkach, niedopuszczalna jest sytuacja, w której Wykonawca dopiero 
rozeznawałby specyfikę tych rynków. Zamawiający nie dostarczy Wykonawcy żadnych 
kontaktów na w/w rynkach, Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji wszystkich zadań 
wymienianych w SOPZ.  
 
Ponadto, Zamawiający, zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. V pkt 2 Wiedza i doświadczenie, 
bierze pod uwagę szeroki wachlarz wydarzeń o charakterze gospodarczym definiując je jako 
"misje gospodarcze/inwestycyjne z udziałem zagranicznych podmiotów gospodarczych lub/i  
spotkania B2B z udziałem zagranicznych podmiotów gospodarczych wraz z pozyskaniem 
zagranicznych partnerów biznesowych i/lub wizyty studyjne o charakterze gospodarczym". 
Taka definicja "wydarzeń o charakterze gospodarczym" przyjęta przez Zamawiającego 
stwarza możliwość ubiegania się o realizację przedmiotu zamówienia wielu podmiotom.  
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W świetle powyższych argumentów Zamawiający ma prawo wymagać aby potencjalny 
Wykonawca złożył oświadczenie (zał. nr 2 do SIWZ), z którego wynika iż posiada on 
doświadczenie w organizacji w/w wydarzeń związanych z rynkami docelowymi misji.  
 
W odniesieniu do stwierdzenia Państwa, iż Zamawiający "(...) zawęża organizację misji do 
określonej tematyki (...)" uprzejmie informuję, iż branże wskazane jako docelowe są 
inteligentnymi specjalizacjami Województwa Podkarpackiego, które wskazane zostały  
w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”, są to 
sektory wiodące dla regionalnej gospodarki. 
 
W ocenie Zamawiającego, kryteria jakie zdefiniował on w procesie wyboru Wykonawcy nie 
naruszają zasady równego traktowania ani nie preferują określonych Wykonawców. 
 

Reasumując,  Zamawiający nie przychyla się do wniosku/ prośby Wykonawcy. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


