Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II
Olesno, dn. 7.09.2017 r.
RIZ.272.25.2017

Pytania i odpowiedzi do SIWZ
Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na organizację zajęć pozalekcyjnych w formie wyjazdowej dla szkół
biorących udział w projekcie pn. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II
Pytanie 1
Kogo zamawiający rozumie pod pojęciem koordynatora? Czy ma to być pracownik biura,
który przygotuje wyjazdy, ale nie będzie go na miejscu czy pilot, który będzie z grupa na miejscu?
Jeżeli ma być to pracownik biura to w jaki sposób zostanie przeprowadzona kontrola na miejscu
wykonywania świadczenia?
Odpowiedź
Przez Koordynatora Zamawiający rozumie osobę wyznaczoną przez Wykonawcę do
obsługi Zamawiającego. Do zadań Koordynatora należeć będzie m.in. opracowanie we współpracy
z Zamawiającym harmonogramu i programu wycieczek, przygotowywanie konkretnego wyjazdu,
pozostawanie w dyspozycji (dyżur telefoniczny) Zamawiającego podczas trwania wyjazdu, obsługa
administracyjna itp.
Funkcja koordynatora nie musi być tożsama z rolą pilota wycieczki. Kontrola zatrudnienia
Koordynator odbędzie się zgodnie z zapisami SIWZ i umowy na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcę dokumentów.
Pytanie 2
W zadaniu trzecim jest zapis, że przedmiotem zadania jest organizacja 9 wyjazdów dla 384
uczniów proszę o wyjaśnienie ilu uczniów będzie jechało na każdy z wyjazdów i ilu opiekunów będzie
brało udział z każdym z wyjazdów.
Odpowiedź
Zamawiający nie może podać na obecnym etapie szczegółowych danych co liczby
uczestników danego wyjazdu. Zgodnie z § 2 ust. 2 projektu umowy harmonogram wyjazdów zostanie
opracowany w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Podczas uzgadniania harmonogramu zostanie
ustalone, termin, liczba uczniów i opiekunów biorących udział w danym wyjeździe.
Pytanie 3
Proszę o sprecyzowanie kwestii ilości wycieczek do Krakowa – wypunktowane jest 7 grup
(z różnych szkół), powyżej jest napisane, że prosicie Państwo o 6 wycieczek. Czy zatem
przewidujecie Państwo łączenie szkół w jakiś sposób?
Odpowiedź
W specyfikacji nie ma błędu. Zamawiający przewiduje łączenie grup z różnych szkół.
Szczegóły zostaną ustalone w harmonogramie – patrz. Pytanie 2.
Pytanie 4
Proszę także o informację dot. wycieczek wybranych- jedna jest Przemierzamy Kraków,
a druga Kupiecki Kraków. Dwie wycieczki, myślę że to byłoby zbyt wiele jak na grupy na raz.
Rozumiem, że tak czy inaczej będziecie Państwo zainteresowani jedną z nich? Tu już rozbija się
o kwestię wstępów.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie 4 wycieczek Przemierzamy Kraków
i 2 wycieczek Kupiecki Kraków.
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Pytanie 5
Ostatnie pytanie, dotyczy osoby reprezentującej biuro. Nie jest wprost napisane, ale
rozumiem, że pilot z biura powinien być obecny na wyjeździe, by móc wszystkim koordynować. Czy
tak?
Odpowiedź
Patrz odpowiedź do pytania 2.
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