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Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu nr WE.272.13.2018 na
,,Organizację i przeprowadzenie kursu obsługi wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo z terenu Powiatu Suskiego,
Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego"

Zamawiający z dniem 04.10.2O1B r. udziela odpowiedzi na pytania do treści ogłoszenia zadane w
dniu 04,10.2018 r.

Pytanie nr 1:
Czy kurs obsługiwozkow jezdniowych moze byc realizowany w ferie zimowe oraz w sobotę i niedzielę?
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią ogłoszenia: ,,Kursy mogą odbywać się w dni nauki szkolnej w czasie nie kolidującym z
obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi uczniów będących uczestnikami kursu olaz z innymi
wydarzeniami szkolnymi (tj, uroczystości szkolne, akademie, wycieczki szkolne), jak równiez w dni wolne
od zajęc dydaktycznych pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora Szkoły i uczestnikow kursu."
Wykonawca nie może jednak narzułać odbywania zajęć w niedzielę,
Pytanie nr 2:
Czy zajęcia praktyczne dla uczniow z Z3. w Jordanowie mogłyby się odbywac na placu manewrowym
znajdującym się przy Zespole Szkoł im. Walerego Goetla w $uchej Beskidzkiej, a uczniowie mogliby
samodzielnie na nie dojezdzac? Koszty dojazdu były by zwrócone uczniom przez wykonawcę.
Ewentualnie. czy wykonawca mogłby uczniów dowozić na ww, plac?
Odpowiedź:
Dopuszcza się odbywanie zajęć na piacu w Suchej Beskidzkiej pod warunkiem zapewnienia
bezpiecznego i bezpłatnego dojazdu uczniow oraz wyłącznie w przypadku wyraźenia zgody przez Lidera
Szkolnego i Dyrektora. Niemniej, nie dopuszcza się samodzielnego dojazdu. Ponadto, ze względu na
okres jesienno-zimowy i szybko zapadający zmierzch jak również ze względu na koniecznośc
szczegolnej ostrozności nie jest to preferowany sposób spełnienia świadczenia objętego niniejszym
postępowaniem (stwarza dodatkowe trudności)" Zamawiający przypomina, że uczniowie uczęszczają na
zajęcia szkolne, a odbywanie kursu nie moźe powodowac nadmiernych uciązliwości organizacyjno-
technicznych dla uczniow.
Fytanie nr 3:
Czy na kazdych zajęciach praktycznych musi być obecnych trzech instruktorow?
Odpowiedź:
Podane iiości instruktorów nalezy traktowac w odniesieniu na kazdą grupę oddzielnie {oddzielnie ZS im.
bł, Ks. Dańkowskiego, oddzielnie ZS im. Walerego Goetla, oddzielnie ZS im. Wincentego Witosa).
Pytanie nr 4:
Czy po zapewnieniu dojazdu uczniom, kurs mogłby się odbywac w miejscowości nie graniczącej
bezpośrednio z miejscowością §ucha Beskidzka i Jordanow?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraźa zgody. Taki sposob spełnienia świadczenia zwiększa ryzyko. Ponadto, ze
względu na okres jesienno-zimowy i szybko zapadający zmierzch jak równiez ze względu na konieczność
zachowania szczegolnej ostrożności nie jest to preferowany sposób spełnienia świadczenia objętego
niniejszym postępowaniem (stwarza dodatkowe trudności).
Pytanie nr 5:
Czy wszyscy uczniowie skierowani na kurs są pełnoletni?
Odpowiedź:
ZamawiĄący wyjaśnia, ze uczniowie są pełnoletni.
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zmian. Niniejszą odpowiedz udziela się Wykonawcy zadającemu pytanie, bez ujawn
zapytania oraz udostępnia się na stronie www.powiatsuski.pl,

Otzymują:
1 x www,powiatsuski.p|
1 x Oferent
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