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W związku ze złożonym przez firmę zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia treści 

dokumentacji przetargowej w w/w przetargu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Legionowie  przedstawia poniżej treść zapytania, przesłanego faxem w dniu 27.09.2013 

r.  i odpowiedź na nie: 

 

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. „Organizacja i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla osób 

niepełnosprawnych  i ich opiekunów w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, 

że możesz więcej! ” 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuszcza by turnus odbył się w ośrodku rehabilitacyjnym położonym na 

terenie Polski, w odległości 413 km (zgodnie z mapą drogową) od siedziby zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z postanowieniami § 3.ust. 1 SIWZ cyt. (…) „Przedmiotem niniejszego zamówienia 

jest zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego, 

usprawniająco-rekreacyjnego, z programem usprawniająco-rekreacyjnym dla 43 osób 

niepełnosprawnych, w tym 7 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, i ich 25 

opiekunów, w ośrodku rehabilitacyjnym położonym na terenie Polski, nie dalej jednak 

niż 400 km (zgodnie z mapą drogową) od siedziby zamawiającego” oraz § 2.ust. 1 wzoru 

umowy cyt. (…) „Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się zorganizować i 

przeprowadzić 14 dniowy turnus rehabilitacyjny, usprawniająco-rekreacyjny z programem 

usprawniająco-rekreacyjnym dla 43 osób niepełnosprawnych (w tym 7 osób na wózkach 

inwalidzkich) i ich 25 opiekunów, w ośrodku rehabilitacyjnym ………położonym na 

terenie kraju (nie dalej niż 400 km od siedziby Zamawiającego) w miejscowości 

…………” Zamawiający nie dopuszcza zorganizowania i przeprowadzenia turnusu w 

ośrodku położonym na terenie Polski w odległości 413 km (zgodnie z mapą drogową, liczone 

wg mapy dostępnej pod adresem internetowym www.maps.google.pl na podstawie zapisów w 

formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ) od siedziby Zamawiającego. 

Przy określeniu tego wymogu Zamawiający kierował się ustaleniem maksymalnej odległości 

ośrodka od siedziby Zamawiającego a przez to optymalnego czasu przewozu osób 

niepełnosprawnych, które źle znoszą podróż. 

 

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty 

przetargowej. 

 

http://www.maps.google.pl/

