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Do wszystkich wvkonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publieznego w trybie przetargu
m&**6v"axi*z*}§*gs * wep,§*§ei sgaeęrmkowe$ pwmiee} B*,rym* *kł"e§§*x3.*rk w prx*p&sx*&t

wydanych na podstawie art. 1l ust. 8 ustawy z dnia?9 styeznia 20S4 r. Prawo z*móvr.ień
publicznych (t.j. Dz.U. z20I9 poz. 1843) na zadanie pn.:

,,,Przewairry zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe'u

{}ziaĘąe tta p***teęę4e *.d" 3§ qrst" ź wsteaę- e e};tia ?§ sĘ;*za** ?*&4 r. Frgpo,* zgr*ą}rę*.ł*
publiczrych(tj,Dz.U. zżłI9 poz. 1843) zwana dalej ustawą PZP,Zatnawląąty, tj. Klub
Spofiowy,,Górnik" Polkowice Sp. z o.o., przekazuje treść wyjaśnień na zapytańe
:N-yk_orranvey,d,;$u;zą*epruednri*t*ĘĘgCIpł]s{spr9p,3B[3,

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ww, zadwlia
zrxryńcił się d* Zxrxawta3ą*eg* {.} t*,y3łr*,rli*rci* ke**! spcc,yflłka*ji is€tłt*ę*łl ąry*rernkóęv

zamówienia.

Zamawiąący informuje, izwdniu 8.a7.żOZa r. wpłynęło zapytańe otreści:

,,Zwtałamy się z uprzejmą prośbą o udzielęnie wyjaśnień do postępowania ,,?tz*wazy
zawodników i trenerów I7azawady i zgrupowania spońowe".

1) Cry Zamawiający dopuszcza usunięcie niektórych składników wynagrodzeniaze stawki
kilometrowej i doliczanie ich do faktur na podstawie przedłożonych rachunków lub kwot
wy,nit<ających z ob*wiąząry:yłh $§ta,.Ę, tj. cpat parkingołę.ch,,wlrli*X, opłat drogłw3,cir,
podatków obrotowych, noclegów i wyĄrwienia kięrowcóvl. Zę wzgiędu na brak możliwości
ptzewidzeniailaśsi dni, w ciąguktóąvch*sługabędzie ś\rriadcmnawnosimy o zwrotkasztów
w wl,eiatkowej w7sc}rt-łśei.
2) Czy Za,nawiający vłyruża,zgodę na odstąpienie od zapisu o automaĘozrlymwygaśnięciu
łlil}fir'\y,,v § 3 łst. 4- Cry Zasłn*ńająey d*pł:§z§.Ęs ułr,aględ*i**Jn p*djęeia **głl*jscji c*}ein
za,warcia anęksu do umowy, zwłaszcza w przypadku gdy nominalna wartośó umowy zostanie
osiągnięta w trakcie wykonyw-ania jednostkowęgo zlęcenia?
3} Crry Zamałviający ć*płt§E§z& r**iaclę,w § 4 łłrrt. ? z,§* xlwł*kę +ą.ęłłntm*ś*i fa}dłgry
W*ykonawcy przysługują odsetki wysokości ustawowej" t:ra ,da opóźnienie w płatności
fakfury'Wykonawcy przysługują odsetki wysokości ustawowej "?
4} Czy Zainara,iający .,łjT aża zg*dę rła zmianę kar ł;n.1łlwxy*i,l rn, § 6 *st" ż € "ńt,s*k*ś*i
odpowiednic dla:
Dia punktu a} 10% wartości
ł-}la plłnktł.l h} }ii{} zł
Dla punkiu d) 3 000 zł
5) Cz.ry Zamawiasący v,ytaża zgadę na wykreślęnię ust" 4 w § 6?
6) Cry Zar*arviający wpaża zgodę na dodanie do uintwy następr:jącyelr zapisów:



a) Zamawiąący zobowiązany jest do wykorzystania środka trarrspońu zgodnie z
prz*E$effzf;rłi*wi i w 1FJ-e.§l*ttk&,*h xap*w-*ia}ą*"vekkłfit,*l&.c}l b*ąpi*ex*f*stłł-* prefy
oraz do przestrzegania obowiązujących nofi1} ezasu pracy. zgodnie z
Rozporządzenięm (SaE) r:ł 56IDaa6 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i
ŁĄBY z d*ig n5 mar*a żS§6r" - art" tr9 pŁ:t" 4 clraz Us{ał,ły z S*ia iS i<rvie*ria
żał4 t,,0 czasie pracy kielcwcórxr".
b) Zamawiający składał będzie zap*ttzebowarrię na wykonanie usługi
Łrxłlsp*rt*wcj ł§* lv{ą_ici,*3cil sł+lztr Bt kł"*n*wey dr*gę c}$ktłru:i,;glię rłn adres3,, **

maił określone w umowie na minimum 48 gcdzin przeó wykonaniem usługi.
c) Za szkady wyrządzone w autokarzę ptzęl, pasar.erów w er,asię fuwania usłł,rgi
transportorrue.i odpołviadaZamaułiĄący, WyŁon&rvca, na podstawie protolr.ofu z
zństnlńe ga ńar zęńa za szkody wy t ządzone w autłkarze, podpi san ego pr zez
Z,a;tław?a}ą,łeg* łtrb }*g* praedst*r*tcietra pc**r*s r*a}iuac,}l*sĘl tra*społt*vxej

ftlilot, kierownik gzupy, r.lychowawca} wystawi notę ohciązenicwą.
Nieuzasadniona odmowa podpisania protokołu, upoważnia Wykonawcę do
spłrrządzenia jedn*stro{§}§gfi pr*t*kclŁl i wystawie*ia ri*Ęl *beiąze:ricą,ej. Tent*n
płatnclści noĘ obciązeniowej przęzZamavnĄącego ustala się na 14 dni od da§
wystawienia no§ obciążeniowej przez Wykonawcę,
d} Wr3,kc*awt;;ł taie *dp*ełwixł*a ra whraię p,z**miłłtćrw, vę"artąłści+*+,T,cŁ gli*tiedą_ł, i
dokumentóvn otazzaszkody wyrządzonęptzez osoby ttzecie, clryba że nastąpi z
winy Wykona\i/cy.
ei W autłk-arze *Łyłąą,iąząlje całk*:ł-ity zakaz pai*r:ia papi*re-lsłlw i s,p*Ęle,*ąlą
napoi alkoholowy ch otaz zuĘw- ańa narko§ków.
Ę Bagar_pasażersKmusi majdowac się w tukaehbagazłlnych- Pasażer w
przedńab pasazcrsiiin; rnoźe ł-niec ryii<o bagaz płrtllęczłiy""

W odpowiedzi na zapy,tanie, Zama,wia_iący informuje:

..źJl)iJ\\l.ijq!\ lti! \\.\, l"a13 Z_lL,Lj_\ ii.l 1udlic z !\\l'UJ Z.4L|Jll}ełi p}iJli

Zunawiający infarmuje jednocześnie, iż termin składania ofert, tj. l4.a7.2aża r.,
g*dei*aS:fi& rłie łłl*ga z*tiaaie"

PREłE{ ze|zĄo,

wat$mar Ąy'inak


