
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ 
1m. Bohaterów Westerplatte 

Gdynia, 11.12.2017 r. 

Dotyczy: postępowania nr 94/ZPIJ 7 na wyłonienie operatora do realizacji zadania 
„ Student zagraniczny w Polskim domu " 

ZAPYTANIE DO SIWZ oraz WYJAŚNIENIE ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 
tel./faks 261 262 2537, otrzymał zapytanie dotyczące SIWZ i udzielił następującego wyjaśnienia : 

Pytanie 1 
Czy wybrany w przetargu operator będzie zobowiązany do realizacji tych dwóch zadań? Czy 
jeden operator będzie przydzielony do jednego zadania? 
Odpowiedź 1: 
Zgodnie z ogłoszonym przetargiem oba zadania będą realizowane przez jednego wybranego 
operatora 

Pytanie 2 
We wcześniejszych relacjach medialnych pojawiły się informacje, że zadaniem operatora 
będzie wybór rodzin, które zgłosiły się ws. zamieszczonej przez AMW oferty (przyjęcie 
studentów z Kuwejtu). I jak rozumiem, to jest zadanie dla wybranej w przetargu firmy? 
Odpowiedź 2: 
Zgodnie z informacją zawartą w przetargu „Operator przyjmuje na siebie wszelkie obowiązki 
związane ze zorganizowaniem i nadzorowaniem pobytu studenta w rodzinie goszczącej 
jednak wybór rodzin operator ma obowiązek skonsultować z przedstawicielem ambasady". 

Pytanie 3 
Na czym dokładnie będzie polegać zadanie operatora: „zorganizowanie pobytu studentów 
zagranicznych w polskiej rodzinie"? I zadanie: „zorganizowanie transportu?" 
Odpowiedź 3: 
Wszelkie informacje na ten temat znaleźć można w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

Pytanie 4 
Czym będzie zajmować się tutaj operator w czasie trwania projektu (od 1 stycznia do 30 lipca 
2018 r)? A czym wybrane w ofercie rodziny? 
Odpowiedź 4: 

Zakres obowiązków operatora i wymagania dotyczące rodzin znajdują się w załączniku nr 6 
do ogłoszonego przetargu. 

Pytanie 5 
Czy operator będzie rozliczał rodziny z wykonywanych zadań? 
Odpowiedź 5: 
Operator zgodnie z opisem zamówienia przyjmuje na siebie „przekazywanie uczelni 
comiesięcznych sprawozdań rodzin oraz sprawozdań studenta na ręce osoby wyznaczonej 
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przez Rektora-Komendanta AMW. Uczelnia zgodnie z proponowaną umową z operatorem 
będzie miała również prawo kontrolowania rodzin z wykonywanych zadań jak i operatora" 

Pytanie 6 
Wcześniej była mowa o 15 studentach, teraz pojawiła się tutaj liczba 12. Skąd ta zmiana? 
Odpowiedź 6: 
Ostateczną ilość uczestników programu określiła ambasada tuż przed rozpoczęciem 

przetargu. 
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