
URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 

 

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 roku 

 

WSZYSCY 

WYKONAWCY 

W POSTĘPOWANIU 

 

 

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 

wyżywienie, transport oraz usługi dodatkowe dla uczestników uroczystości w Republice 

Włoskiej w dniach 16-21 maja 2017 roku. 

 

Dotyczy zapytań o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

postępowaniu o zamówienie publiczne na wyżywienie, transport oraz usługi dodatkowe dla 

uczestników uroczystości w Republice Włoskiej w dniach 16-21 maja 2017 roku. 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamawiający niniejszym zamieszcza zgłoszone zapytania 

wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ na stronie internetowej: 

 

 

ZAPYTANIE NR 1: 

 

„Co Zamawiający rozumie przez określenie „dana część zamówienia” i „cena danej części 

zamówienia” (pkt 4.6, pkt 6, pkt 12.1-12.2) i jak to się ma w stosunku do formularza oferty  i 

pkt 15 SIWZ, gdzie należy podać jedną całkowitą cenę.” 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

W prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne nie występuje podział zamówienia na 

części. W związku z powyższym zapisy pkt 4.6, 6, 12.1-12.2 należy rozumieć jako odnoszące 

się do całości zamówienia. 

 

ZAPYTANIE NR 2: 

 

„Pkt 15 SIWZ podpunkt b)-  wymieniane są przez Zamawiającego minibusy na min. 24 osoby i 

min. 16 osób, które nie występują nigdzie w opisie przedmiotu zamówienia (Transport)” 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

Zamawiający dokonuje, na podstawie art. 38 ust. 4 PZP, modyfikacji treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia nadając następujące brzmienie pkt 15.1 lit. b) Instrukcji dla 

Wykonawców: 

 

„b) Funkcjonalność – waga 20% 

 

Punktacja w danym kryterium zostanie przyznana Wykonawcom w następujący sposób: 

 



10 pkt – Wykonawca oferuje transport autobusami wyposażonymi w elektroniczny podnośnik 

dla pasażerów na wózkach inwalidzkich.  

 

10 pkt – Wykonawca zapewni miejsca parkingowe dla wszystkich busów i autobusów objętych 

zamówieniem przy restauracjach, w których oferuje posiłki w maksymalnej odległości 100 

metrów od wejścia do restauracji (dotyczy obiadu w dniu 18 maja oraz obiadu w dniu 19 

maja)” 

 

ZAPYTANIE NR 3: 

 

„Czy w dniu 18.05.17 Zamawiający wziął pod uwagę, że istnieje duże prawdopodobieństwo 

przekroczenia ustawowego czasu pracy każdego kierowcy.” 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do dokonania kalkulacji kosztów z należytą 

starannością, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów prawnych związanych z realizacją 

wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia. Obowiązkiem wykonawcy 

jest przygotowanie oferty w taki sposób, aby nie doszło do złamania prawa.   

 

 

INFORMACJA DODATKOWA: 

 

Zamawiający informuje o wydłużeniu terminu na składanie ofert w związku ze zmianami 

SIWZ. W związku z powyższym zmieniono także zapisy INSTRUKCJI DLA 

WYKONAWCÓW w następujący sposób: 

 

 

– „4.9. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach. Zewnętrzna 

koperta winna być opatrzona adresem: Urząd do Spraw Kombatantów  

i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, oraz posiadać oznaczenie: 

„OFERTA–WŁOCHY-2017” oraz adnotację "Nie otwierać przed godz. 10.00 w dniu 24 

kwietnia 2017 r.”. Wewnętrzna koperta winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy. 

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie 

ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. 

Oferty wycofane lub złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania 

koperty wewnętrznej.” 

 

 

– „13.2. Termin składania ofert upływa dnia 24 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00” 

 

 

–”14.1. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 

24 kwietnia 2017 roku do siedziby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

w sali nr 3006 o godz. 10.00” 

 


