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Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym
pt.:
ORGANIZACJA WYCIECZKI NA LUBELSZCZYZNĘ
DLA PRACOWNIKÓW AWL
nr sprawy WNP/160/PN/2019
I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) do Zamawiającego, w
terminie określonym w siwz, zostały skierowane zapytania o wyjaśnienie treści siwz,
na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytania:
1. W cenie oferty Wykonawca nie ujmuje: kosztów biletów wstępu, opłat za
przewodników miejscowych (za wyjątkiem biletów i/lub przewodnika w
przypadku realizacji dodatkowych punktów programu – jeżeli dotyczy, które
pokrywa Wykonawca). Koszt biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz
opłaty za przewodników miejscowych pokrywa uczestnik wycieczki, z
zastrzeżeniem jak wyżej. Wykonawca zobowiązany jest podać szczegółowe koszty
za poszczególne obiekty i przewodników, uwzględniając koszt biletów ulgowych i
normalnych. Czy wykonawca będzie wcześniej znał wybrane obiekty do
zwiedzania i przewodników, których chce grupa? Kiedy otrzyma taką informację ?
Trzeba zrobić niezbędne rezerwacje możliwie najwcześniej przed wyjazdem.
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku dodatkowego punktu programu, który
będzie spełniał wymagania Zamawiającego określone w siwz i Wykonawca otrzyma
dodatkowe punkty w ocenie, Zamawiający nie zamierza rezygnować z oferowanej
dodatkowej atrakcji. Zamawiający określił w siwz, jakiego typu bonusy/atrakcje uznaje
za dodatkowy punkt programu i tylko takie, spełniające te wymagania zostaną
dodatkowo punktowane w ocenie oferty. Informację o uznaniu dodatkowego punktu

programu, a tym samym o wymogu jego realizacji, Wykonawca otrzyma najpóźniej w
dniu zawarcia umowy.

2.

A w przypadku obiadokolacji serwowanych min. 2 propozycje do wyboru. - 3x –
obiadokolacja (w tym jedna uroczysta z oprawą muzyczną D.J,), niezależnie od
formy (bufet lub serwowana) powinny składać się z dwóch dań w opcji do wyboru:
I danie + II danie lub II danie + III deser. Zachowując gramaturę dań jak dla osoby
dorosłej ( zupa 250-300 ml., mięso min. 150 g.) Przykładowe opcje dań to: I
przystawka np.: zupa, danie regionalne mięsne lub bezmięsne; II danie główne –
np. mięso, ryba, dodatek węglowodanowy, dodatek warzywny w postaci surówki
lub warzyw pieczonych, gotowanych, grillowanych; danie kuchni regionalnej III
deser – Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego WNP/160/PN/2019
23 w formie dania serwowanego np. ciasto, deser lodowy, deser owocowy,
dopuszcza się deser kuchni regionalnej. Czy wybór menu będzie zrobiony przez
Zamawiającego przed wyjazdem grupy czy grupa ma mieć na miejscu do wyboru :
dwie zupy, dwa drugie dania itd. ? Pragnę zaznaczyć, że w kameralnych hotelach,
tylko dla naszej grupy bardzo podniesie to koszt imprezy, gdyż , de facto,
restauracja musi przygotować 2 kolacje ( no bo wszyscy mogą wybrać tę samą
zupę!)

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że wybór menu nie będzie dokonany przez
zamawiającego przed wyjazdem. Obiadokolacja nie musi zawierać opcji do wyboru w
ramach dania (np. nie musi być dwóch zup do wyboru itp.,), jednak musi składać się z
dwóch posiłków w wersji:
1) I danie: przystawka np.: zupa, danie regionalne mięsne lub bezmięsne i (plus)
II danie: (danie główne) np. mięso, ryba, dodatek węglowodanowy, dodatek
warzywny w postaci surówki lub warzyw pieczonych, gotowanych,
grillowanych; danie kuchni regionalnej;
Albo
2) II danie: (danie główne) np. mięso, ryba, dodatek węglowodanowy, dodatek
warzywny w postaci surówki lub warzyw pieczonych, gotowanych,
grillowanych; danie kuchni regionalnej i (plus) III danie: deser w formie dania
serwowanego np. ciasto, deser lodowy, deser owocowy, dopuszcza się deser
kuchni regionalnej.
Wybór wersji 1) lub 2) zależy od oferty hotelu lub restauracji.
II. Wyjaśnienia treści siwz zostaną dołączone do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i będą stanowić jej integralną część.
III. W związku z tym, że w specyfikacji nie dokonano zmian, które mogą uniemożliwić
złożenie ofert w nakazanym terminie, Zamawiający nie przedłuża terminu
składania ofert.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają
lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp.
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