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UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

al. Papieża Jana Pawia II 31
70-453 Szczecin

tel. (0-91) 444 11 51,444 12 02

Nr postępowania: TP/220/159/11
Szczecin, 22.09.2011 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
Organizacja i przeprowadzenie wycieczki dla Uczniowskich Grup Projektowych w
projekcie Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat nr projektu
WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4)

WYJAŚNIENIE NR 1

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące SIWZ.

Pytanie 1.
Jak mamy rozumieć pojęcie "ewentualne upusty stosowane przez wykonawcę"- rozdz. I pkt
VIII ppkt 4 SIWZ?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 2.
Czy uczestnicy wyjeżdżają trzema środkami transportu, czy też jeden autokar zbiera
uczestników po drodze?
Odpowiedź:
Jeden autokar zabiera uczestników po drodze kolejno ze Złocieńca, Piły i Poznania.
Pytanie 3.
Nie istnieje ubezpieczenie KL na terenie Polski, koszty leczenia pokrywa NFZ.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga ubezpieczenia NNW.
Pytanie 4.
Ile godzin trzeba przewidzieć na zwiedzanie instytucji naukowych i czy program zakłada
jakiś czas wolny?
Odpowiedź:
Szczegółowy program zostanie ustalony z biurem, które wygra przetarg. Zwiedzanie
instytucji naukowych jest zaplanowane 12.10. w godz. 10.30 - 15.30.
Pytanie 5.
Cena kalkulowana jest na 48 uczestników, jak mamy rozumieć stałą cenę za jednego
uczestnika?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ - rozdz. 2 pkt 9 - 12.
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Pytanie 6.
Jak mamy rozumieć zapis §5 ust. 3 projektu umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający zapłaci za faktyczną ilość uczestników wycieczki.
Pytanie 7.
Czy nocleg dla grupy musi znajdować się w miejscowości Toruń, czy dopuszcza się
miejscowości pod Toruniem do 15 km od Centrum?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość noclegu poza Toruniem (w odległości do 20 km od
Centrum) ale preferowane będą oferty z noclegiem w samym Toruniu.

Z poważaniem
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STARSZY REFERE lJl-iekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z Combidata Poland sp. z 0.0.

ds. Zamówień .PubticznychqtY\1..o"Ą.. ~Y-\,
mgr Lulcasz Gmiński


	Page 1
	Titles
	~ ~,~J:~~~~,~~,~~Jo\c 
	/ 
	WYJAŚNIENIE NR 1 
	COMBIlI 
	~~r~ 


	Page 2
	Titles
	~ ~,~~~~~~,~,~,~~~J@ 
	COMBIlI 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3



