Nowy Sącz, dnia 06.06.2011 r.

Nr sprawy: BPM.ZZP.271.432.2011

Otrzymują Wykonawcy
którym przekazano specyfikację
wg rozdzielnika

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: Organizacja wycieczek w ramach akcji
Bezpieczne wakacje.

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą”, zamawiający Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej
„Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyŜ
zwrócono się o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej
dalej „specyfikacją”.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Pytanie 1 Wykonawcy:
W rozdziale III pkt. A napisano iŜ wycieczki mają odbyć się na terenie miasta i gminy
Muszyna lub Krynica. Czy wszystkie wycieczki (20) mogą odbyć się do jednej z tych
miejscowości czy Zamawiający chce mieć moŜliwość wyboru? Czy w ciągu tygodnia
mogą być wyjazdy np. dwa razy do Krynicy i 3 razy do Muszyny?
Odpowiedź na pytanie 1:
Wycieczki maja zostać zorganizowane na terenie jednego wybranego miejsca na
terenie miasta i gminy Muszyna lub Krynica. Wszystkie 20 wycieczek powinny być
zorganizowane w 1 miejscu
Pytanie 2 Wykonawcy:
W rozdziale III pkt. C zamawiający wymaga aby urządzenia wymienione w pkt C ppkt 2
lit. a) - e) były urządzeniami obowiązkowymi. Czy mają one znajdować się na terenie
jednego obiektu, czy teŜ dopuszczalnych jest kilka obiektów?
Odpowiedź na pytanie 2:
Wymagane urządzenia powinny znajdować się w 1 miejscu na terenie 1 obiektu.
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Pytanie 3 Wykonawcy:
W rozdziale III pkt C Zamawiający pisze, iŜ program rekreacyjny powinien zostać
przygotowany w podziale na 3 grupy. Czy wszystkie 3 grupy muszą korzystać ze
wszystkich urządzeń rekreacyjnych jednego dnia? (np. jedna grupa - godzina na
basenie, później wymiana i godzina gry w minigolfa i piłkę i później znów zmiana na
aquazorbing i trikke), czy teŜ program jednej grupy moŜe obejmować basen i
aquazorbing, drugiej grę w piłkę noŜną i golfa a trzeciej dwie inne rzeczy)? Czy teŜ
moŜliwe jest aby w kaŜdym tygodniu kaŜdego dnia dla wszystkich grup była inna
atrakcja (tzn. poniedziałek - pobyt na basenie, wtorek - gra w minigolfa, środa - jazda
na urządzeniach trikke itd.)
Odpowiedź na pytanie 3:
Program rekreacyjny obejmuje 3 podgrupy, które będą mogły korzystać ze wszystkich
urządzeń w trakcie 1 dnia.
II. POUCZENIE
Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostało w Rozdziale XVII specyfikacji.
YDENTA MIASTA

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Jerzy Gwiżdż (-)
07.06.2011r.
………………………………………………………….031
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upowaŜnionej)

Otrzymują:
1. Wykonawcy, którym przekazano specyfikację,
2. strona internetowa: www.nowysacz.pl,
3. a/a UM - BPM.ZZP.
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