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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na organizację wyjazdów szkoleniowych uczniów i nauczycieli 
w ramach projektu „NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia 
zawodowego w ZSHE” w roku szkolnym 2018/2019; ogłoszenie o zamówieniu 
zamieszczone w dniu 12 grudnia 2018 r. na stronach internetowych BZP 

www.uzp.gov.pl  z numerem 661229-N-2018 oraz na stronie Zamawiającego 
www.ekonomik.bialystok.pl 

 

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku przy ul. gen.  
J. Bema 105, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), niniejszym przedstawia wyjaśnienia dotyczące 
zgłoszonych przez Wykonawców w postępowaniu zapytań: 

Pytanie nr 1: Czy w formularzu cenowym Wartość łączną brutto należy podzielić przez 45 czy 49 
osób, aby otrzymać cenę jednostkową za uczestnika? Innymi słowy: czy nauczyciele 
zaliczają się także do uczestników wycieczki? 

Wykonawca ustalając cenę jednostkową powinien uwzględnić warunki SIWZ (rozdz. II Opisu 
przedmiotu zamówienia - pkt 4. Inne warunki realizacji zamówienia, pkt. 4), 5), 6)) oraz 
następującą uwagę zawartą przez Zamawiającego w formularzu cenowym:  

Uwaga: Wykonawca winien zapewnić i nie wliczać do ceny w formularzu cenowym kosztu za 
zakwaterowanie i wyżywienie dla  opiekunów uczniów oraz osób szkolących podczas warsztatów,  
o których mowa w ppkt 3. 

1) Bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie dla  opiekunów uczniów. 

2) Bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie dla kadry szkolącej podczas wyjazdów nauczycieli. 

3) Bezpłatne wyżywienie dla osoby szkolącej podczas WARSZTATÓW WYJAZDOWYCH DLA 
LIDERÓW BIZNES PLANÓW W BIAŁOWIEŻY. 

Zatem, aby ustalić cenę jednostkową należy całkowite koszty wyjazdu (wartość łączną brutto) 
podzielić przez 45.  

Pytanie nr 2: czy składający ofertę  Wykonawca spełni wymagania SWIZ i wzoru umowy jeżeli 
dołączy do oferty zobowiązanie właściciela firmy transportowej, z zapewnieniem w 
treści wynajmu autokaru z kierowcą na przedmiotowe wyjazdy? Kierowca autokaru 
jest jednocześnie właścicielem firmy transportowej. Wynajem autokaru z kierowcą 
przez oferenta - wykonawcę odbywa się na zasadzie umowy cywilno-prawnej 
z właścicielem firmy transportowej. 

Co do zasady tak, przy czym na etapie oceny ofert Zamawiający nie będzie rozstrzygał wskazanego 
w zapytaniu zagadnienia. Wykonawca w ofercie oświadcza, że zrealizuje przedmiot zamówienia 
zgodnie z wymogami SIWZ, Wykonawca winien dysponować autokarem/busem zgodnie 

z wymogami określonymi w SIWZ. Zamawiający dopuszcza różnego rodzaju formy współpracy 
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pomiędzy Wykonawcą, a innymi podmiotami gospodarczymi opartymi na różnego rodzaju 
umowach, w tym cywilno-prawnymi lub na zasadzie podwykonawstwa, jeżeli w ramach 
podwykonawstwa będzie realizowana część zamówienia. 

Pytanie nr 3 Czy w przedmiotowym zamówieniu Zamawiający wymaga pisemnych zobowiązań / 
jako załączniki do oferty/, od innych podmiotów, których zasoby będą wykorzystane 
w realizacji wyjazdów szkoleniowych; na przykład obiekty noclegowe. 

Zamawiający na etapie składania ofert nie wymaga tego rodzaju dokumentów, z zastrzeżeniem, 
że ma prawo zażądana tego rodzaju dokumentów, jeżeli z jakichś powodów poweźmie wątpliwości 
co do realności wykonania przedmiotu zamówienia, np. przy badaniu wysokości ceny ofertowej 
w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny.    

Pytanie nr 4: Kto: Wykonawca czy Zamawiający uzgadnia: wejścia, terminy i osoby prowadzące 
zajęcia szkoleniowo - praktyczne grup szkolnych w wizytowanych instytucjach, 
obiektach i zakładach? Ponadto: kto pokrywa ewentualne koszty wizyt 

szkoleniowych w tych  obiektach?  

Wejścia, terminy i osoby prowadzące zajęcia edukacyjne w wizytowanych instytucjach, 
uniwersytetach, obiektach, zakładach itp. uzgadnia Wykonawca.  Wyjątek dotyczy wizyt na GPW 
podczas jednodniowych wyjazdów do Warszawy (II część zamówienia) - Zamawiający 
zarezerwował wizyty rozpoczynające się o godzinie 10.00 i zamieścił tę informację w treści SIWZ.  

Ewentualne koszty wizyt  pokrywa Wykonawca, zgodnie z zapisem SIWZ „Koszty zaproszenia 
gości, wykładowców itp. powinny zostać wkalkulowane w koszty wyjazdu.”- (II. Opis przedmiotu 
zamówienia, punkt 5  w tabelach zawierających szczegółowe opisy każdego z wyjazdów).  

W wypadku, gdy koszty któregokolwiek z punktów programu wyjazdu ponosi Zamawiający 
zaznaczono to w SIWZ, dodając w wymienionym wyżej punkcie zapis „nie dotyczy” i precyzując  
o jaki element programu szkoleniowego chodzi.  Zamawiający wskazał 2 takie wyjątki: 

 - „nie dotyczy zajęć językowych realizowanych przez nauczycieli ZSHE” (podczas obozu 
językowego w Zakopanem),  

 - „nie  dotyczy zajęć eksperta zatrudnionego przez ZSHE” (podczas WARSZTATÓW WYJAZDOWYCH 
DLA LIDERÓW BIZNES PLANÓW).  

 

 Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia SIWZ są wiążące dla wszystkich 
uczestników postępowania. 

 

 

 

 

 


