Warszawa, dnia 6 maja 2014 r.
Znak sprawy: BPR-390-9/14
L. Dz.: KR – 76/14
Znak postępowania: ZP/PRPW/PN/6/2014
Wykonawcy, uczestniczący
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na kompleksową organizację obozu szkoleniowego dla
niepełnosprawnych studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej – realizacja
w ramach projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przedstawia
wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Pytanie nr 1
Wnoszę o zmianę zapisu SOPZ ( Informacje Ogólne 8.) "Liczba osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich biorących udział w obozie zostanie podana najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem
obozu (tj. do dnia 12.07.2014 r.). W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do
podstawienia pojazdu zastępczego"
Zapis w obecnej postaci uniemożliwia kalkulacje ceny transportu.
Cena transportu osób niepełnosprawnych zależy od:
- liczby osób na wózkach,
- liczby wózków z napędem elektronicznym,
- liczby wózków mechanicznych.
Różnica w cenie pomiędzy 3 a 12 wózkami może wynieść dwukrotność kwoty dla transportu
z 3 wózkami.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy o zmianę zapisu w pkt. 8 (Informacje Ogólne)
SOPZ.
Pytanie nr 2
Wnoszę także o zmianę zapisu SOPZ (Szkolenia 18.) „Wykonawca zapewni usługi tłumacza języka
migowego. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, Zamawiający poinformuje o tym
Wykonawcę, na co najmniej 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia obozu (tj. nie później niż
12.07.2014 r.).”.
Koszt usługi tłumacza migowego będzie miał znaczny wpływ na całkowitą cenę usługi, dlatego też
proszę o usunięcie tego zapisu lub określenie czy będzie on potrzebny tylko podczas szkoleń czy
podczas całego pobytu.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy o zmianę zapisu w pkt. 18 (Szkolenia) SOPZ.
Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ustalony na dzień 13 maja 2013 r. o godz. 10:30
oraz otwarcia ofert tego samego dnia o godz. 11:00, nie ulega zmianie.
Z poważaniem,
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Przedmiot zamówienia współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

