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WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania pn. „Organizacja wycieczek dydaktycznych, w formie tzw.  
zielonych szkół dla uczniów szkół podstawowych, biorących udział w  
konkursach organizowanych w ramach projektu Kampania Kolejowe 
ABC”

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 
pn. „Kampania Kolejowe ABC” współfinansowanego ze środków Funduszu 
Spójności 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 – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 

z późn. zm.), zwanej dalej „p.z.p”, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie jednego z zapisów w Opisie Przedmiotu Zamówienia. W rozdziale 3. 

Środek Transportu, w punkcie 3.2 widnieje następująca informacja: „Wykonawca zapewni 

transport uczestników zielonej szkoły:

1)   ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca wyjazdu do miejsca docelowego (każda  

zielona szkoła może rozpoczynać się i kończyć w innej lokalizacji na terenie Polski)”.

Czy mam rozumieć, że nie wiadomo na ten moment skąd będą najbliższe wyjazdy? Jak mamy 

oszacować koszt wynajmu autokaru, czy czas pracy kierowcy, kiedy nieznana jest odległość 

jaką trzeba będzie przebyć? W rozeznaniu, które się pojawiło, była prośba o propozycje dla  

grup z Warszawy, tu natomiast nie zostały podane.

http://www.utk.gov.pl/
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Odpowiedź:

W tym momencie Zamawiający nie wskazuje miejsca wyjazdu – zielone szkoły będą 

nagrodami dla uczniów (klas), którzy wygrają ogólnopolski konkurs zorganizowany przez 

Zamawiającego. W konkursie będą mogły brać udział szkoły z całej Polski, stąd Zamawiający 

nie jest w stanie określić konkretnych miejscowości. Kierowca oraz autokar powinni być 

dostępni przez cały czas trwania zielonej szkoły. 

Z poważaniem

Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Przetargowej

NATALIA KRAPACZ
NACZELNIK WYDZIAŁU EDUKACJI 

I PROMOCJI
/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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