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BDG-WZPU.253.86.2019.5.MM

WYJAŚNIENIA
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIE

na usługi społeczne 
pn. „Zakup usługi wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem”

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego 
(ABK)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oś priorytetowa 
V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego 
poza TEN-T.

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego – przekazuje treść zapytań 
wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:
W nawiązaniu do poniższego zamówienia zwracam się z pytaniem czy jako TAURON Arena 
Kraków spełniamy wymogi obiektu?
Pytamy ponieważ posiadamy część konferencyjną ale w zamówieniu jest zapis o wykluczeniu 
obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Odpowiedź:
Zgodnie z pkt. 1.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 
do Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający ze względu na edukacyjny charakter 
przedsięwzięć Zamawiający nie dopuszcza organizacji szkolenia w obiektach typu Zajazd, 
Obiekt Sportowo – Rekreacyjny, Dom Weselny itp. Przez Obiekt Sportowo – Rekreacyjny 
Zamawiający rozumie obiekt (budowle i budynki) sportu i rekreacji wymienione 
w załączniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1186 z późn. zm.) w „Kategorii V - obiekty sportu i rekreacji”, tj. stadiony, amfiteatry, 
skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie oraz w „Kategorii 
XV – budynki sportu i rekreacji” jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny.

Pytanie nr 2:
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za przesłane informacje. Niemniej jednak bardzo proszę o doprecyzowanie 
warunków przetargu. Proszę o informację ile sal szkoleniowych jest niezbędnych, jaka jest 
liczba osób biorących udział w szkoleniu oraz ramowe godziny najmu. Jeżeli ma to być 
wyłącznie cena za godzinę najmu (ogólna) oraz szacowany katering na nieznaną liczbę osób, 
to również proszę o taką informację.
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Odpowiedź:
Przewidywana ilość szkoleń w danej części zamówienia, typy sal szkoleniowych oraz 
szacunkowa ilość uczestników szkoleń i zamawianych usług cateringowych została określona 
w pkt. II Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 
o zamówieniu.

Pytanie nr 3:
W związku z w/w ogłoszeniem dotyczącym części 3 (Kraków) proszę o informację, czy 
posiadanie Sali konferencyjnej typu 1 dla 120 osób w układzie teatralnym (180 m2) jest 
niezbędna.
Mamy natomiast salę typu 2 i 3.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby w każdej z części zamówienia Wykonawca dysponował 3 typami 
sal szkoleniowych, tj. przynajmniej jedną salą typ 1 dla 120 os., przynajmniej jedną salą typ 2 
dla 60 os. oraz przynajmniej jedną salą typ 3 dla max. 30 os.

Pytanie nr 4:
Czy istnieje możliwość przesłania oferty drogą elektroniczną?

Odpowiedź:
Zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 11 „Opis sposobu przygotowania oferty” Ogłoszenia 
o zamówienia ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, 
uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez jej uszkodzenia.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

KRZYSZTOF KULKA
DYREKTOR BIURA DYREKTORA 

GENERALNEGO
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 40
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Dyrektora Generalnego
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie www.utk.gov.pl/pl/rodo
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