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Gdansk, dnia 22.10.2012 r.

dot.	 postQpowania prowadzoneqo w trybie przetarqu nieograniczoneqo,

ZP/385/055/U/12	 na	 ustuqe zomanizowania 	 i przeprowadzenia	 zimowiska 

z nauka jazdy na nartach, dla dzieci pracownikOw, emerytOw i rencistOw Politechniki 

Gdariskiej.

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE OD WYKONAWCY

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zambwien
publicznych (Dz. U. 2010.113.759 j.t.), Zamawiajqcy - Politechnika Gdanska
udziela odpowied2 na zapytanie od Wykonawcy dotyczqce treSci Specyfikacji
Istotnych WarunkOw ZamOwienia (SIWZ):

Pytanie nr 1:
W SIWZ o nr ZP/385/055/U/12 prosicie Paristwo o zamieszczenie wykazu
ustug wykonanych do tej pory. Mowa jest o zorganizowanych koloniach,
obozach bqd2 zimowiskach. Czy pod to nazwy mogq rOwnie2 podlegae tzw.
zielone szkoly, ktOre sq wyjazdami bardzo zbliZonymi do kolonii bqd2 obozOw,
wymagajqcymi	 organizacji: noclegOw, transportu, uto2enia	 programu
edukacyjno — rekreacyjnego, ubezpieczenia uczestnikOw, zatrudnienia
odpowiedniej kadry instruktorskiej (z wlaSciwych dyscyplin np.: wspinaczki),
pilockiej oraz realizacjp zaproponowanego programu.

Odpowiedz nr 1:

Nie. Zamawiajqcy uzna warunek za spelniony, je2eli Wykonawca wyka2e, ze
w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnoSci jest krOtszy - w tym okresie, wykonal co
najmniej 3 uslugi odpowiadajqce swoim rodzajem usfugom stanowiqcym
przedmiot zam6wienia okreSlony w zal. nr 7 i zal. nr 9 do SIWZ. tzn. usluga 
zorganizowania i przeprowadzenia zimowiska, kolonii lub obozu dla dzieci w
wieku od 7 do 18 lat, liczba uczestnikOw- dzieci min 40, o lqcznej wartoSci
brutto nie mniejszej nil 80.000 z4. Wykaz nale2y sporzqdzie wedlug wzoru
stanowiqcego zalacznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 2:
W SIWZ o nr ZP/385/055/U/12 nie jest wyszczegOlnione ze transport powinien
odbywa6 sip PKP. Taka informacja pojawia sip w zalqczniku bpdacym umowq
o Swiadczenie uslug. Czy jest to jedyny mozliwy Srodek transportu czy
dopuszczacie Panstwo rOwnie2 moZliwoS6 dojazdu dzieci na zimowisko



autokarem? Przy dojedzie PKP wystepuje koniecznoS6 wynajmowania
miejscowych SrodkOw transportu na transfer z dworca pkp do oSrodka oraz
codziennych transferOw do wyciagOw, gdyZ dzieci maja z tym problem, a
osrodek ma by6 oddalony od ruchliwych ulic. VVIasny autokar daje nam
wieksze moZliwoSci realizacji programu poprzez np. dojazdy do raZnych
oSrodkbw narciarskich w okolicy oraz wieksza gwarancje bezpieczehstwa
poruszania sie po okolicy miejsca. z uwagi na moZliwoS6 zambwienia autokaru
o podwy2szonym standardzie podrOZowania.

Odpowiedz nr 2:
Nie, Zamawiajacy wymaga aby dojazd na zimowisko realizowany byt przez
PKP. W przypadku gdy PKP nie dojezdza do miejscowoSci w ktOrej znajduje sie
oSrodek, Wykonawca dowozi uczestnikOw zimowiska do oSrodka autokarem
turystycznym.
Autokar turystyczny dowozi rOwnie2 uczestnikOw zimowiska na stoki narciarskie
w przypadku odlegloSci stokOw wiekszej niZ 500 m od oSrodka.

Pytanie nr 3:
W chwili obecnej nie ma pociagu, ktbry dowiezie uczestnikOw bez przesiadki z
Gdahska do miejsca docelowego. Wisly z kuszetkami na calej trasie. Rozklad
jazdy na luty 2013 znany bedzie dopiero okoto 8.12.2012. Jak w zwiazku z
powyZszym zaplanowaá transport grupy, jeSli na dzieh dzisiejszy pociag z
Gdahska wyjezdza o 14.50, a Wile jest o 8.54 (3 przesiadki). Do innych,
wskazanych w przetargu miejscowoSci, laden pociag wg obecnego rozkiadu
jazdy nie dojedzie w godzinach porannych, tak by pobyt rozpoczae
Sniadaniem.

Odpowied2 nr 3:

Zamawiajacy wymaga aby dojazd na zimowisko byt realizowany przez PKP.
W przypadku gdy PKP nie dojeZdZa do miejscowoSci, w ktOrej znajduje sie
oSrodek, Wykonawca dowozi uczestnik6w zimowiska do oSrodka autokarem
turystycznym. Zatacznik nr 9 do SIWZ pkt 5a otrzymat nowe brzmienie.

Pytanie nr 4:

Czy wymieniona w przetargu kwota nie mniejsza ni2 80 000,00 zt dotyczy
zorganizowanych minimum 3 ustug tacznie. czy jest to kwota przypadajaca na
jedna impreze? W minionych latach ceny byty niZsze i nie zdarzato sie, by cena
kolonii czy obozu przekraczata kwote wskazana przez Panstwa.

Odpowied2 nr 4:
Wymieniona w rozdziale III pkt. 2 SIWZ taczna wartoSci brutto nie mniejszej
niz 80.000 zi. dotyczy co najmniej 3 ustug zorganizowania i przeprowadzenia
zimowiska, kolonii lub obozu dla dzieci.



Wymieniona wyZej wartok nie dotyczy 1 ustugi.

Pytanie nr 5

Chcialbym uzyskae informacje na temat przetargu organizowanego prze PG
dotyczacego wyjazdu na zimowisko.
Prosze o odpowied2 na poniZsze pytania:

jaka jest struktura wiekowa tzn.: ile dzieci, osOb dorostych,
emerytaw/rencistOw

czy miejsce wyjazdu mote bye tylko w wskazane przez zleceniodawce
miejsca czy moga bye inne

czy wyjazd musi bye zorganizowany pociagiem czy mo pe by6 rOwnieZ
autokarem

czy pielegniarka mote bye dochodzacq osoba na wezwanie, czy musi
mieszkae z grupa

Odpowied2 nr 5

Ad a) Przedmiotem zamOwienia jest ustuga zorganizowania i przeprowadzenia
zimowiska z nauka jazdy na nartach dla dzieci w wieku 7-18 lat.
Ad b) Miejscem wyjazdu maze bye tylko miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.
Ad c) Zamawiajacy wymaga aby dojazd na zimowisko realizowany byt przez
PKP. W przypadku gdy PKP nie dojezdza do miejscowoki w kt6rej znajduje sie
o§rodek, Wykonawca dowozi uczestnikOw zimowiska do osrodka autokarem
turystycznym.
Autokar turystyczny dowozi rOwnie2 uczestnikOw zimowiska na stoki narciarskie
w przypadku odlegtoki stokOw wiekszej ni p 500 m od orodka.
Ad d) Zamawiajacy wymaga dostepnoki pielegniarki przez cata dobe
w Orodku.

(poddis i pieczqtka Zamawiajgcego)
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