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DOZ/JS/Z.P.21/2540/2/2014
Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wynajem sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem oraz
zapewnienie usługi hotelarskiej i gastronomiczno-cateringowej w związku
z organizacją przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy szkolenia z zakresu
wdrożenia reformy Europejskich Służb Zatrudnienia Eures.
CPV 55000000-0, 70220000-9
WYJAŚNIENIE nr.1 DO ZAM.PUB. NR 21/2014
Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego nr 21/2014 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.
Pytanie 1:
W SIWZ Zamawiający napisał iż wszystkie usługi związane z zamówieniem powinny być zapewnione w
jednym obiekcie. Szkolenie winno być zorganizowane w hotelu posiadającym decyzję kategoryzacyjną na
hotel co najmniej trzygwiazdkowy bądź centrum konferencyjnym spełniającym standardy minimum hotelu
trzygwiazdkowego. W związku z powyższym mam pytanie czy jeśli Wykonawca zaproponuje zorganizowanie
konferencji w centrum konferencyjnym spełniającym standardy minimum hotelu trzygwiazdkowego, to czy
usługa noclegowa może być zrealizowana całkowicie lub częściowo w innym obiekcie i jeśli tak to jakie
warunki powinien spełniać ten drugi obiekt?
Odpowiedź 1:
Zamawiający informuje, że zarówno szkolenie, jak i noclegi powinny być zlokalizowane w jednym obiekcie.
Mogą to być osobne budynki, ale na terenie jednego obiektu.
Pytanie 2:
Czy zapewnienie osób do obsługi recepcji jest po stronie Zamawiającego, czy Wykonawcy?
Odpowiedź 2:
Obsługa recepcji jest po stronie Zamawiającego. Wnioskodawca ma zapewnić odpowiednie miejsce oraz
stolik i 2 krzesła.
Pytanie 3:
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w kwestii przerw kawowych. W tabeli w formularzu cenowym
Zamawiający napisał iż w dniu 25.09 ma zostać wyceniona przerwa kawowa dla 280 osób, zaś w opisie
przedmiotu zamówienia jest informacja iż przerwy kawowe zarówno 25 i 26.09 mają być uzupełniane
i wycenione dla 140 osób. Proszę więc o zmianę zapisu w opisie zamówienia lub w formularzu cenowym.
Proszę również o informację czy przerwa kawowa 25 i 26.09 ma być uzupełniana ciągła czy na przykład
25.09 dwie przerwy jednorazowe a 26.09 jedna przerwa jednorazowa.
Odpowiedź 3:
Zamawiający informuje, że w dniu 25.09.2014r. będą 2 przerwy kawowe każda dla max.140 osób (razem
max. 280 osób), a 26.09.2014r. będzie 1 przerwa dla max.140 osób. Cena powinna być skalkulowana w taki
sposób, aby była możliwość skorzystania z poczęstunku przez każdego z uczestników nie tylko podczas
jednej przerwy w zajęciach. W programie będą 2 dłuższe i 2 krótkie przerwy w zajęciach w dniu
25.09.2014r. oraz 1 dłuższa i 1 krótka przerwa w zajęciach w dniu 26.09.2014r. Z tego powodu wykonawca
powinien uzupełnić każdą przerwę co najmniej 1 raz.
Jednocześnie informuję, że wyjaśnienia SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców, a niniejszy dokument
jest integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zam. pub. nr 21/2014.

