
Gmina Proszowice                      Proszowice, dnia 01.02.2018 r. 

MGOPS w Proszowicach  

 

 

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na organizację wycieczek i wyjazdów dla dzieci PWD w Proszowicach. 

 

 

 

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań              

i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579z późniejszymi zmianami). 

 

 

Pytanie  

„Zamawiający w rozdziale I pkt 3 podaje że „Zamawiający zapewni uczestnictwo w 

wycieczce kierownika oraz nauczyciela (opiekuna) z każdej ze szkół. Ilość opiekunów dla 

poszczególnych grup została określona w szczegółowym opisie zamówienia. Wynagrodzenie 

kierownika wycieczki i opiekuna pokrywa zamawiający. Kierownik wycieczki wyznaczony 

przez Zamawiającego będzie pełnił jednocześnie funkcje pilota wycieczki”. 

Natomiast w opisie przedmiotu zamówienia podaje: 

„Lp. 1 – jeden turnus zawiera 13 noclegów dla 45 dzieci i 4 wychowawców” 

„Autokar dla 58 osób – dzieci, opiekunów, animatora, przewodnika i kierowcy” 

1. Czy to oznacza, że Wykonawca powinien zapewnić dodatkowych 6 opiekunów?  

Odpowiedź: Wykonawca winien zapewnić 4 opiekunów, 1 kierownika wycieczki 

2. Jaka jest poprawna ilość osób (opiekunów) biorąca udział w wyjeździe? 

Odpowiedź: Poprawna ilość to ilość wynikająca z SIWZ, tj. 45 dzieci, 4 

opiekunów, 1 kierownik wycieczki, 1 – 2 kierowcy 

3. Czy Zamawiący pod pojęciem przewodnik miał na myśli kierownika? 

Odpowiedź: Nie. Przewodnik to nie tożsame pojęcie co kierownik wycieczki.  

 

„ Lp.2 – jeden turnus zawiera 6 noclegów dla 45 dzieci i 4 wychowawców” 

„Autokar dla 58 osób – dzieci, opiekunów, animatora, przewodnika i kierowcy” 

1. Czy to oznacza, że Wykonawca powinien zapewnić dodatkowych 6 opiekunów?  

Odpowiedź: Wykonawca winien zapewnić 4 opiekunów, 1 kierownika wycieczki 

2. Jaka jest poprawna ilość osób (opiekunów) biorąca udział w wyjeździe? 

Odpowiedź: Poprawna ilość to ilość wynikająca z SIWZ, tj. 45 dzieci, 4 

opiekunów, 1 kierownik wycieczki, 1 – 2 kierowcy 

3. Czy Zamawiący pod pojęciem przewodnik miał na myśli kierownika? 

Odpowiedź: Nie. Przewodnik to nie tożsame pojęcie co kierownik wycieczki.  



 

„Lp.3 – Organizator podczas wyjazdu do kina: zapewnia opiekunów wycieczki oraz 

kierownika (4 osoby)” zapis ten jest sprzeczny z pkt. 3 rozdział I SIWZ.  

1. Czy zapewnienie opiekunów i kierownika (pokrycie wynagrodzenia) leży po stronie 

Zamawiającego czy Wykonawcy ? 

Odpowiedź: Wynagrodzenie leży po stronie Wykonawcy  

Zamawiający podaje (lp.3) „Pokryte ubezpieczenie 45 uczestników i 4 opiekunów na 2 dni 

pobytu i czas podróży”?  

1. Czy ilość dni jest poprawna, biorąc pod uwagę że wyjaścia do kina są jednorazowe? 

Odpowiedź: 1 dzień  

 

„Lp.4 – Organizator podczas wyjazdu do teatr : zapewnia opiekunów wycieczki oraz 

kierownika (4 osoby)” zapis ten jest sprzeczny z pkt. 3 rozdział I SIWZ.  

1.  Czy zapewnienie opiekunów i kierownika (pokrycie wynagrodzenia) leży po stronie 

Zamawiającego czy Wykonawcy ? 

Zamawiający podaje (lp.4) „Pokryte ubezpieczenie 45 uczestników i 4 opiekunów na 2 dni 

pobytu i czas podróży”?  

Odpowiedź: Wynagrodzenie leży po stronie Wykonawcy  
 

2. Czy ilość dni jest poprawna, biorąc pod uwagę że wyjaścia do teatru są jednorazowe? 

Odpowiedź: 1 dzień  

 

„Lp.5 – Organizator podczas wyjazdu do opery : zapewnia opiekunów wycieczki oraz 

kierownika (4 osoby)” zapis ten jest sprzeczny z pkt. 3 rozdział I SIWZ.  

1.  Czy zapewnienie opiekunów i kierownika (pokrycie wynagrodzenia) leży po stronie 

Zamawiającego czy Wykonawcy ? 

Zamawiający podaje (lp.5) „Pokryte ubezpieczenie 45 uczestników i 4 opiekunów na 2 dni 

pobytu i czas podróży”?  

Odpowiedź: Wynagrodzenie leży po stronie Wykonawcy  
 

3. Czy ilość dni jest poprawna, biorąc pod uwagę że wyjaścia do opery są jednorazowe? 

Odpowiedź: 1 dzień  

 

„Lp.6 – Organizator podczas wyjazdu na basen: zapewnia opiekunów wycieczki oraz 

kierownika (4 osoby)” zapis ten jest sprzeczny z pkt. 3 rozdział I SIWZ.  

1.  Czy zapewnienie opiekunów i kierownika (pokrycie wynagrodzenia) leży po stronie 

Zamawiającego czy Wykonawcy ? 

Zamawiający podaje (lp.6) „Pokryte ubezpieczenie 45 uczestników i 4 opiekunów na 2 dni 

pobytu i czas podróży”?  

Odpowiedź: Wynagrodzenie leży po stronie Wykonawcy  
 



2. Czy ilość dni jest poprawna, biorąc pod uwagę że wyjaścia na basen są jednorazowe? 

Odpowiedź: 1 dzień  

 

 

 

 

 

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 

01.02.2018 r.                                    


