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Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na kompleksową usługę organizacji spotkań informacyjno-
promocyjnego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w zakresie: usługi gastronomicznej, najmu 
sal, oraz obsługi organizacyjnej.  
 

Zgodnie z art. 38 ust.1, ust.2 i ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców i  zmienia treść 
załącznika nr 3 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 1: Bardzo proszę o sprawdzenie tych dwóch miejscowości tzn. obiektów trzygwiazdkowych w 
miejscowości Góra oraz Kamienna G. bo według mojej wiedzy nie ma hoteli tego typu kategorii, dobre 
restauracje, które na pewno spełniłoby oczekiwania na pewno są lecz hoteli nie ma, również w Kłodzku 
obawiam się, że obiektu w nie większej odległości niż 3 km od siedziby władz miasta obawiam się, że nie 
ma. Jest ale trochę więcej niż 3 km, chyba, że maja Państwo inne informacje. 
 
Pytanie 2: Informuję, iż w większości miast, w których planują Państwo spotkania nie istnieją 
skategoryzowane hotele trzygwiazdkowe ani czterogwiazdkowe. Można to zweryfikować tutaj: 
https://turystyka.gov.pl/cwoh/indexW związku z powyższym proszę o zmianę lokalizacji, w których 
planowane są spotkania, rozszerzenie odległości od siedzib władz miasta bądź zmianę dotyczącą standardu 
obiektów, w których odbędą się spotkania. 

Pytanie 3: W związku z opublikowaniem zamówienia o sygnaturze 1/2018 na organizację spotkań 
informacyjno-promocyjnych zwracam się z prośbą o odniesienie się do poniższej kwestii: 
wg rozeznania rynku w miejscowościach: Kamienna Góra, Góra Śląska oraz Kłodzko nie istnieją obiekty 
hotelarskie spełniające wymagania Zamawiającego. Obiekty albo nie posiadają standardu 3 gwiazdek, albo 
znajdują się w znacznie większej odległości niż 3 km w linii prostej od Urzędu Miasta/Gminy .Proszę o 
zmianę zapisów OPZ w sposób umożliwiający złożenie oferty zgodnej z zapytaniem. 
 

Odpowiedź na pytanie od 1 do 3: Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3 do SIWZ opisu przedmiotu 
zamówienia w następujący sposób: 

W załączniku nr 3 do SIWZ  opis przedmiotu zamówienia w Rozdziale IV pkt.1 skreśla się zdanie o treści:   
 
„Pozostałe sale na organizację spotkań muszą być zlokalizowana w promieniu 3 km (wg. Google Maps-ruch 
samochodowy) od siedziby władz Miasta wybranej miejscowości przez Zamawiającego.” 
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I dodaje się zdanie o treści: Planowane terminy spotkań to: 2.02.2018r- Kłodzko, 7.02.2018 Kamienna Góra 
12.02.2018r Głogów, 15.02.2018r Góra. 
 
Rozdział IV pkt 2 ppkt a) opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie: 
 

2.Standard obiektu, w którym będzie realizowana usługa: 

a) Obiekt posiadający przyznaną kategorię co najmniej dwugwiazdkowego hotelu (zgodnie  

z kategoryzacją obiektów konferencyjno – hotelowych/hoteli uzyskaną zgodnie z wymaganiami 

rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów 

hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie - Dz. U. z 2011r., Nr 

259, poz. 1553 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji usługi w innym 

obiekcie posiadającym salę konferencyjną spełniającą wymogi określone w SIWZ. 

 
 

Zmiana treści SIWZ  stanowi integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zam. pub. 
nr 1/2018 r. 
 

 


