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Gdansk, 02.09.2011

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamowienia pub|icznego prowadzonego w trybie przetargu
nieoqraniczonego poniżej 193 000 euro na Świadczenie usług hote]arskich w zakresie spotkan i
konferencii. po|eoających na rezerwacji i udostępnieniu saI szko|eniowych wraz z usłuqą
gastronomiczną i noc|egowa d|a Po|itechniki Gdanskiej, Wvdziału Fizyki Technicznej i Matematyki
Stosowanej na potrzeby Projektu ..Za rękę z Einsteinem .edycja Il' ' ZP 323/019/U/11.

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy zdnia 29 stycznia2004 roku PrawoZamÓwieri Publicznych
(Dziennik Ustaw z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759), ZamawiĄący Po|itechnika Gdanska,
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej informuje, ie w dniu 01.09.201 1 wpłynęło do
ZamawiĄącego zapytanie od Wykonawcy, dotyczące treŚci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.
Zamawia1ący podaje treŚĆ zapytan i udzie|a wyjaŚnien na zadane pytania.

Zapytanie 1:

Jak| jest pzedzlał procentowy zmniejszenia |iczby osob kozystających z noclegu?

odpowiedź:

Zamawiający nie okreś|ił procentowo udziału uczestnikow w konferencji. |ch maksymalna liczba na
kazdym szkoleniu wynosi 30 osob.

Zapytanie 2:

Umowa z hote|em zobowiązuje wykonawcę do potwierdzenia ostatecznej |iczby osob korzystającychz
bazy noc|egowej na 14 dni przed rozpoczęciem.
Czy przewidują Pa stwo moi|iwoŚĆ taki termin potwierdzenia względem wykonawcy ?

odpowiedź:

Zamawiający informuje, Że nie przewiduje terminu 14 dni na potwierdzenie ostatecznej |iczby
uczestnikow biorących udział w warsztatach. Termin ten, jak podano w pkt IIl.1 S|WZ, to 7 dni.

Zapytanie 3:

Czy posiadają Pa stwo wytyczne wzg|ędem obiektu, w ktorym ma odbyc się konferencja
( standard, połozenie. czy w okreŚlonym mieŚcie danego wojewodztrlta?\

odpowiedŹ:

ZamawiĄqcy nie podaje konkretnych wymogow co do wytycznych dotyczących standardu jak
i połozenia obiektu w danym wojewodztwie.

Zapytanie 4:

Czy w kazdym terminie będą Panstwo potrzebowa|i?.
.3 sal/ kaŻda po 30 osob oraz 30 pokoi 3-os. (Cz,1A,.1B, 2A,28,3A,38)
-2sa l lkazda po 30 osob oraz20 pokoi  3-os.  (Cz.1C,2C,3C)
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odpowiedź:

Powyisze Wymogi zostaną doprecyzowane na 7 dni przed rozpoczęciem terminu Wykonania usługi.
określają one maksyma|ną i|ośĆ uczestnikÓw (jeieli chodzi o liczbę pokoi). Liczba sal konferencyjnych
pozostaje bez zmlan. PRODZIEKAN DS. NAUKI


