Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Nasz znak: P.I.T.P.Z.Lub.2600.76.2.2018.MS
Data:

11.10.2018 roku

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia odrębnego, prowadzonego w trybie przetargu
odrębnego nieograniczonego na: „Organizację imprez rekreacyjnych dla pracowników Poczty
Polskiej S.A. (cztery części)” nr ref. postępowania P.I.T.P.Z.Lub.2600.76.2018, odpowiedzi na
pytania Wykonawców.
Zamawiający, Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Lublinie, informuje że wpłynęły
pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Treść pytań wraz z
odpowiedziami Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania, przekazujemy poniżej.
Pytanie 1:
„Jaka jest przewidywana liczba osób jeśli chodzi o transport uczestników na imprezę i z powrotem
(Lublin) ? Czy dobrze zrozumiałam, ze około 750 osób w 3 turach?”
Odpowiedź:
Przewidywana liczba osób dla części 1-Lublin do przewiezienia na imprezę i z powrotem wynosi ok.746
osób w 3 turach (w tym ok. 517 osób z Lublina, w przypadku lokalu usytuowanego poza granicami
działania komunikacji miejskiej).
Pytanie 2:
„Nie wymagacie Państwo zabezpieczenia medycznego?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia medycznego, nie jest to impreza masowa, w imprezie biorą
udział tylko pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Pytanie 3:
„Rozumiem, że Goście przychodzą ze swoim alkoholem? Czy mamy prowadzić dodatkowo jego
sprzedaż?”

Odpowiedź:
Zgodnie z załącznikami 3a,3b,3c,3d do SIWZ- szczegółowe menu, Wykonawca nie zapewnia alkoholu.
Wykonawca może, ale nie musi prowadzić sprzedaży alkoholu w lokalu w trakcie trwania imprezy
(dowolność).

Pytanie 4:
„Jeśli chodzi o imprezy poza Lublinem będą one się odbywały po dwa terminy na każdą miejscowość?
W równym podziale? Dla przykładu Zamość w terminie 16 i 23 listopada po 160 osób?”
Odpowiedź:
Podział osób na dwie tury w przypadku imprez dla Białej Podlaskiej, Chełma i Zamościa jest dowolny,
Wykonawca określa ilość osób w każdej turze i wpisuje tę liczbę w formularzu ofertowym.
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