
 

Kraków, dnia 18.02.2022 r. 
 
 

WYJAŚNIENIA NR 2 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na organizację i obsługę studyjnych wyjazdów zagranicznych w ramach 
Projektu „Kreatywna Małopolska II”  finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 
Umiędzynarodowienia małopolskiej gospodarki,  Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z podziałem na 9 części. 
 
Nr sprawy: 2/12/2021/PZP 
 
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w niniejszym postępowaniu 
wpłynęły następujące pytania, na które Zamawiający działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp udziela 
odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: 
Dotyczy części nr 1 - organizacja wizyty studyjnej dla 12 osób z Krakowa (Polska) do San Francisco (USA) w dniach 
między 21 do 25 marca 2022 roku: 
W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienie w pkt I ppkt 1. wskazano, że wylot z Krakowa do San Francisco 
musi odbyć się w dniu 20 marca 2022 r. przy czym lądowanie w San Francisco musi być do godziny 18:00 tego 
dnia, natomiast powrót tj. przylot z San Francisco do Krakowa musi być w dniu 26 marca 2022 r. W ppkt 2. 
znajduje się natomiast informacja, że Wykonawca ma zapewnić 4 noclegi w San Francisco.  
Biorąc pod uwagę powyższe tj. przylot do San Francisco do godziny 18:00 w dniu 20 marca oraz fakt, że ze względu 
na obecny rozkład lotów oraz różnice czasowe, aby dotrzeć do Krakowa w dniu 26.03.2022 r. wylot z San 
Francisco musi nastąpić w dniu 25.03.2022 r., to grupa przebywać będzie w San Francisco w dniach  
20-25.03.2022 r. czyli przez okres 5 noclegów. Czy w związku z tym Zamawiający sam zapewni jeden nocleg 
uczestnikom, czy jest to błąd w zapisie? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w odpowiedzi zmienia liczbę noclegów określoną w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
na 5 noclegów oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje załącznik nr 1 do SWZ w zakresie pkt I 
ppkt 2.:  
 
BYŁO: 
„2. 4 noclegi w hotelu co najmniej 4-gwiazdkowym  w San Francisco: 

a. W odległości max. 1,5 km od miejsca wydarzenia - Moscone Center, 747 Howard St, San Francisco, CA 
94103, Stany Zjednoczone (odległość wyznaczana za pomocą trasy pieszej w Google Maps), 

b. w pokojach 1-osobowych z łazienkami wraz ze śniadaniem dla 12 uczestników wizyty studyjnej 
podczas zaplanowanego pobytu. 

Wykonawca przedstawi, w formularzu oferty, Zamawiającemu przynajmniej po 2 propozycje hoteli 
odpowiadających powyższym wymogom, ostateczny wybór hoteli należy do Zamawiającego. Brak 
przedstawienia w ofercie propozycji hoteli lub przedstawienie propozycji nieodpowiadającej powyższym 
wymaganiom będzie stanowić podstawę do uznania, że treść oferty nie odpowiada treści SWZ.” 
 
JEST: 
„2. 5 noclegów w hotelu co najmniej 4-gwiazdkowym  w San Francisco: 

a. W odległości max. 1,5 km od miejsca wydarzenia - Moscone Center, 747 Howard St, San Francisco, CA 
94103, Stany Zjednoczone (odległość wyznaczana za pomocą trasy pieszej w Google Maps), 

b. w pokojach 1-osobowych z łazienkami wraz ze śniadaniem dla 12 uczestników wizyty studyjnej 
podczas zaplanowanego pobytu. 



 

Wykonawca przedstawi, w formularzu oferty, Zamawiającemu przynajmniej po 2 propozycje hoteli 
odpowiadających powyższym wymogom, ostateczny wybór hoteli należy do Zamawiającego. Brak 
przedstawienia w ofercie propozycji hoteli lub przedstawienie propozycji nieodpowiadającej powyższym 
wymaganiom będzie stanowić podstawę do uznania, że treść oferty nie odpowiada treści SWZ.” 
 
Pytanie 2: 
Dotyczy części 2 – organizacja wizyty studyjnej dla 6 osób z Krakowa (Polska) do Bostonu (USA) w dniach między 
21 do 24 kwietnia 2022 roku: 
W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienie w pkt II ppkt 1. wskazano, że wylot z Krakowa do Bostonu musi 
odbyć się w dniu 20.04.2022 przy czym lądowanie w Bostonie musi mieć miejsce do godziny 18:00 tego dnia, 
natomiast powrót tj. przylot do Krakowa musi mieć miejsce w dniu 25.04.2022. W punkcie 2 znajduje się 
natomiast informacja, że Wykonawca ma zapewnić 5 noclegów w Bostonie.  
Biorąc pod uwagę powyższe tj. przylot do Bostonu do godziny 18:00 w dniu 20.04 oraz fakt, że ze względu na 
obecny rozkład lotów oraz różnice czasowe między Polską i USA, aby dotrzeć do Krakowa w dniu 25.04.2022 r., 
wylot z Bostonu musi nastąpić w dniu 24.03.2022 r., pobyt w Bostonie trwałby przez okres 4 noclegów. Aby 
zapewnić pobyt w Bostonie na okres 5 noclegów grupa musi wrócić do Krakowa w dniu 26.04.2022 r. Niestety 
nie ma innej możliwości zorganizowania przelotów tak aby były one zgodne z obecnymi zapisami SWZ.  
Zważywszy na powyżej wskazane uwagi proszę o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminów 
przylotu do Krakowa na dzień 26.04.2022 r. lub czy ilość noclegów ma być zmniejszona o 1?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w odpowiedzi zmienia termin przylotu do Krakowa na 26 kwietnia 2022 r. oraz na podstawie  
art. 137 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje następujące dokumenty: 
 

1) SWZ w pkt 4.1.2: 
BYŁO: 
„4.1.2 dla części nr 2 – od 20 do 25  kwietnia 2022 roku” 
JEST: 
„4.1.2 dla części nr 2 – od 20 do 26  kwietnia 2022 roku”. 
 

2) załącznik nr 1 do SWZ w zakresie pkt II ppkt 1. lit. e:  
BYŁO: 
„e. Wylot nastąpi 20 kwietnia, a przylot 25 kwietnia 2022 roku.” 
JEST: 
„e. Wylot nastąpi 20 kwietnia, a przylot 26 kwietnia 2022 roku, przy czym wylot z Bostonu nastąpi  
25 kwietnia 2022 roku.” 

 
Pytanie 3: 
Dotyczy części 3 – organizacja wizyty studyjnej dla 8 osób z Krakowa (Polska) do Toronto (Kanada) w dniach 
między 20 do 23 czerwca 2022 roku: 
W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienie w pkt III ppkt 1. wskazano, że wylot z Krakowa do Toronto musi 
odbyć się w dniu 18.06.2022 r. przy czym lądowanie w Toronto musi mieć miejsce do godziny 18:00 tego dnia,  
a powrót tj. przylot do Krakowa musi mieć miejsce w dniu 24.06.2022 r. W ppkt 2. znajduje się natomiast 
informacja, że Wykonawca ma zapewnić 6 noclegów w Toronto.  
Biorąc pod uwagę powyższe tj. przylot do Toronto do godziny 18:00 w dniu 18.06.2022 r. oraz fakt, że ze względu 
na obecny rozkład lotów oraz różnice czasowe między Polską i Kanadą, aby dotrzeć do Krakowa w dniu 
24.06.2022 r., wylot z Toronto musi nastąpić w dniu 23.06.2022 r., a więc pobyt w Toronto trwałby przez okres  
5 noclegów. Aby zapewnić pobyt w Toronto na okres 6 noclegów grupa musi wrócić do Krakowa w dniu  
25.06.2022 r. Niestety nie ma innej możliwości zorganizowania przelotów tak aby były one zgodne z obecnymi 
zapisami SWZ.  
Zważywszy na powyżej wskazane uwagi proszę o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminów 
przylotu do Krakowa na dzień 25.06.2022 r. lub czy ilość noclegów ma być zmniejszona o 1? 
 
 
 



 

Odpowiedź: 
Zamawiający w odpowiedzi zmienia termin przylotu do Krakowa na 25 czerwca 2022 r. oraz na podstawie art. 
137 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje następujące dokumenty: 
 

1) SWZ w pkt 4.1.3: 
BYŁO: 
„4.1.3 dla części nr 3 – od 18 do 24 czerwca 2022 roku” 
JEST: 
„4.1.3 dla części nr 3 – od 18 do 25 czerwca 2022 roku”. 
 

2) załącznik nr 1 do SWZ w zakresie pkt III ppkt 1. lit. e:  
BYŁO: 
„e. Wylot nastąpi 18 czerwca, a przylot 24 czerwca 2022 roku.” 
JEST: 
„e. Wylot nastąpi 18 czerwca, a przylot 25 czerwca, przy czym wylot z Toronto nastąpi 24 czerwca 2022 
roku.” 

 
Pytanie 4: 
Dotyczy części 5 – organizacja wizyty studyjnej dla 6 osób z Krakowa (Polska) do Seattle (USA) od 3 do  
6 września 2022 roku: 
W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienie w pkt V  ppkt 1. wskazano, że wylot z Krakowa do Seattle musi 
odbyć się w dniu 02.09.2022 r. przy czym lądowanie w Seattle musi mieć miejsce do godziny 18:00 tego dnia, 
natomiast powrót tj. przylot do Krakowa musi mieć miejsce w dniu 07.09.2022 r. W ppkt 2. znajduje się natomiast 
informacja, że Wykonawca ma zapewnić 5 noclegów w Seattle.  
Biorąc pod uwagę powyższe tj. przylot do Seattle do godziny 18:00 w dniu 02.09.2022 r. oraz fakt, że ze względu 
na obecny rozkład lotów oraz różnice czasowe między Polską i USA, aby dotrzeć do Krakowa w dniu  
07.09.2022 r., wylot z Seattle musi nastąpić w dniu 06.09.2022 r., a więc pobyt w Seattle trwałby przez okres  
4 noclegów. Aby zapewnić pobyt w Seattle na okres 5 noclegów grupa musi wrócić do Krakowa w dniu  
08.09.2022 r. Niestety nie ma innej możliwości zorganizowania przelotów tak aby były one zgodne z obecnymi 
zapisami SWZ.  
Zważywszy na powyżej wskazane uwagi proszę o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminów 
przylotu do Krakowa na dzień 08.09.2022 lub czy ilość noclegów ma być zmniejszona o 1? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający w odpowiedzi zmienia termin przylotu do Krakowa na 8 września 2022 r. oraz na podstawie art. 137 
ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje następujące dokumenty: 
 

1) SWZ w pkt 4.1.5: 
BYŁO: 
„4.1.5 dla części nr 5 – od 2 do 7 września 2022 roku” 
JEST: 
„4.1.5 dla części nr 5 – od 2 do 8 września 2022 roku”. 
 

2) załącznik nr 1 do SWZ w zakresie pkt V ppkt 1. lit. e:  
BYŁO: 
„e. Wylot nastąpi 2 września, a przylot 7 września 2022 roku.” 
JEST: 
„e. Wylot nastąpi 2 września, a przylot 8 września 2022 roku, przy czym wylot z Seattle nastąpi  
7 września 2022 roku.” 

 
 
Niniejsze wyjaśnienia oraz zmiany dokumentów stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia  
i są wiążące dla Wykonawców. 
 
 


