
 
 

Gdańsk, dnia 22.03.2012r. 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 16.03.2012r.  nr ogłoszenia 61331-2012 

 i na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl  
oraz w siedzibie Zamawiającego 

 
 

ZMIANA TREŚCI  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
do postępowania nr  ZP 8/WILiŚ/2012, CRZP 70/002/U/12 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na świadczenie usług hotelowych dla Wydziału 
InŜynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej 

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający, 
Politechnika Gdańska  Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska informuje, iŜ dokonał zmiany 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
1. W rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia (SIWZ str.3 pkt.1 a i b )  
 
przed zmianą: 
 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

a/ Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia do części A 
- hotel usytuowany w Gdańsku w takiej odległości od Politechniki Gdańskiej aby czas dojazdu  

środkami transportu miejskiego  z hotelu do PG nie przekraczał 20 minut w jedną stronę;  
 - parking dla gości hotelowych ( opłatę dodatkową ująć w cenie pokoi); 
 -restauracja hotelowa (moŜliwość korzystania ze śniadań bez wychodzenia z budynku); 
  - pokoje 1- osobowe; 
  - pościel z ręcznikami w standardzie; 
  - pokoje z łazienką (pełny węzeł sanitarny) TV, internet; 
  - ciepła woda, papier toaletowy w standardzie; 
  - śniadanie kontynentalne, w formie bufetu, w cenie pokoju; 
  - rozpoczęcie doby hotelowej nie wcześniej niŜ o godz. 14:00; 
  - zakończenie doby hotelowej nie później  niŜ o godz. 12:00; 
  - gwarantowana rezerwacja waŜna równieŜ po godz. 18:00, w dniu przyjazdu gości 
  - pokoje dla niepalących 
 
Zamawiający doręczać będzie Wykonawcy drogą faksową lub elektroniczną zgłoszenie 
rezerwacji (3 do 7 dni przed rezerwacją), w którym określone zostaną następujące dane: 
- dane identyfikacyjne Zamawiającego (nazwa firmy, dane adresowe, NIP) 
- dane osoby bądź osób, których dotyczy rezerwacja, 
- liczba zamawianych pokoi, 
- termin udostępnienia pokoi oraz termin ich zwolnienia, 
Zamawiający zastrzega moŜliwość rezerwacji – w wyjątkowej sytuacji rezerwację  
„z dnia na dzień”. 
  b/Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia do części B 
  - hotel o standardzie minimum 4 gwiazdkowym usytuowany w Gdańsku w odległości 



  - dworzec PKP  1-2 km 
  - lotnisko - Gdańsk 8 -14 km 
  - taxi na telefon 
  - parking strzeŜony dla gości hotelowych ( opłatę dodatkową ująć w cenie pokoi) 
  -restauracja hotelowa (moŜliwość korzystania ze śniadań bez wychodzenia z budynku) 
  - pokoje 1 – osobowe, klimatyzowane 
  - pościel z ręcznikami w standardzie 
  - pokoje z łazienką (pełny węzeł sanitarny) 
  - ciepła woda, papier toaletowy w standardzie; 
  - śniadanie kontynentalne, w formie bufetu, w cenie pokoju 
  - rozpoczęcie doby hotelowej nie wcześniej niŜ o godz. 14:00 
  - zakończenie doby hotelowej nie później  niŜ o godz. 12:00 
  - gwarantowana rezerwacja waŜna równieŜ po godz. 18:00, w dniu przyjazdu  gości 
  - pokoje dla niepalących 
Zamawiający doręczać będzie Wykonawcy drogą faksową lub elektroniczną zgłoszenie 
rezerwacji (14 do 21 dni przed rezerwacją), w którym określone zostaną następujące dane: 
- dane identyfikacyjne Zamawiającego (nazwa firmy, dane adresowe, NIP) 
- dane osoby bądź osób, których dotyczy rezerwacja, 
- liczba zamawianych pokoi, 
- termin udostępnienia pokoi oraz termin ich zwolnienia, 
- forma płatności, 
Zamawiający zastrzega moŜliwość rezerwacji – w wyjątkowej sytuacji rezerwację  
„z dnia na dzień”. 
 
po zmianie: 

 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

a/ Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia do części A 
- hotel usytuowany w Gdańsku w takiej odległości od Politechniki Gdańskiej aby czas dojazdu  

środkami transportu miejskiego  z hotelu do PG nie przekraczał 20 minut w jedną stronę;  
 - parking dla gości hotelowych ( opłatę dodatkową ująć w cenie pokoi); 
 -restauracja hotelowa (moŜliwość korzystania ze śniadań bez wychodzenia z budynku); 
  - pokoje 1- osobowe; 
  - pościel z ręcznikami w standardzie; 
  - pokoje z łazienką (pełny węzeł sanitarny) TV, internet; 
  - ciepła woda, papier toaletowy w standardzie; 
  - śniadanie kontynentalne, w formie bufetu, w cenie pokoju; 
  - rozpoczęcie doby hotelowej nie wcześniej niŜ o godz. 14:00; 
  - zakończenie doby hotelowej nie później  niŜ o godz. 12:00; 
  - gwarantowana rezerwacja waŜna równieŜ po godz. 18:00, w dniu przyjazdu gości 
  - pokoje dla niepalących 
 
Zamawiający doręczać będzie Wykonawcy drogą faksową lub elektroniczną zgłoszenie 
rezerwacji (3 do 7 dni przed rezerwacją), w którym określone zostaną następujące dane: 
- dane identyfikacyjne Zamawiającego (nazwa firmy, dane adresowe, NIP) 
- dane osoby bądź osób, których dotyczy rezerwacja, 
- liczba zamawianych pokoi, 
- termin udostępnienia pokoi oraz termin ich zwolnienia, 
Zamawiający zastrzega moŜliwość rezerwacji – w wyjątkowej sytuacji rezerwację  
„z dnia na dzień”. 
 



W przypadku gdy Wykonawca – w wyjątkowej sytuacji nie będzie mógł  zapewnić 
zrealizowanie usługi, zobowiązany jest do zapewnienia noclegu w innym hotelu 
w takim standardzie jaki został przedstawiony i zaakceptowany w ofercie. 
 
  b/Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia do części B 
  - hotel o standardzie minimum 4 gwiazdkowym usytuowany w Gdańsku w odległości 
  - dworzec PKP  1-2 km 
  - lotnisko - Gdańsk 8 -14 km 
  - taxi na telefon 
  - parking strzeŜony dla gości hotelowych ( opłatę dodatkową ująć w cenie pokoi) 
  -restauracja hotelowa (moŜliwość korzystania ze śniadań bez wychodzenia z budynku) 
  - pokoje 1 – osobowe, klimatyzowane 
  - pościel z ręcznikami w standardzie 
  - pokoje z łazienką (pełny węzeł sanitarny) 
  - ciepła woda, papier toaletowy w standardzie; 
  - śniadanie kontynentalne, w formie bufetu, w cenie pokoju 
  - rozpoczęcie doby hotelowej nie wcześniej niŜ o godz. 14:00 
  - zakończenie doby hotelowej nie później  niŜ o godz. 12:00 
  - gwarantowana rezerwacja waŜna równieŜ po godz. 18:00, w dniu przyjazdu  gości 
  - pokoje dla niepalących 
Zamawiający doręczać będzie Wykonawcy drogą faksową lub elektroniczną zgłoszenie 
rezerwacji (14 do 21 dni przed rezerwacją), w którym określone zostaną następujące dane: 
- dane identyfikacyjne Zamawiającego (nazwa firmy, dane adresowe, NIP) 
- dane osoby bądź osób, których dotyczy rezerwacja, 
- liczba zamawianych pokoi, 
- termin udostępnienia pokoi oraz termin ich zwolnienia, 
- forma płatności, 
Zamawiający zastrzega moŜliwość rezerwacji – w wyjątkowej sytuacji rezerwację  
„z dnia na dzień”. 
 
W przypadku gdy Wykonawca – w wyjątkowej sytuacji nie będzie mógł  zapewnić 
zrealizowanie usługi, zobowiązany jest do zapewnienia noclegu w innym hotelu 
w takim standardzie jaki został przedstawiony i zaakceptowany w ofercie. 
 
2. W załączniku nr 7 do SIWZ – Wzór umowy dostawy (§2 Termin, miejsce  

i warunki realizacji umowy pkt.3 str.28) 
 
przed zmianą: 
 
3. Zamawiający doręczać będzie Wykonawcy drogą faksową lub elektroniczną zgłoszenie 

rezerwacji (3 do 7 dni przed rezerwacją cz.A),(14 do 21 dni przed rezerwacją cz.B),  
w którym określone zostaną następujące dane: 

    - dane identyfikacyjne Zamawiającego (nazwa firmy, dane adresowe, NIP) 
    - dane osoby bądź osób, których dotyczy rezerwacja, 
    - liczba zamawianych pokoi, 
    - termin udostępnienia pokoi oraz termin ich zwolnienia 
      forma płatności. 
     Zamawiający zastrzega moŜliwość – w wyjątkowej sytuacji rezerwację  
    „z dnia na dzień”. 
 
po zmianie: 
 



3. Zamawiający doręczać będzie Wykonawcy drogą faksową lub elektroniczną zgłoszenie 
rezerwacji (3 do 7 dni przed rezerwacją cz.A),(14 do 21 dni przed rezerwacją cz.B),  
w którym określone zostaną następujące dane: 

    - dane identyfikacyjne Zamawiającego (nazwa firmy, dane adresowe, NIP) 
    - dane osoby bądź osób, których dotyczy rezerwacja, 
    - liczba zamawianych pokoi, 
    - termin udostępnienia pokoi oraz termin ich zwolnienia 
      forma płatności. 
     Zamawiający zastrzega moŜliwość – w wyjątkowej sytuacji rezerwację  
    „z dnia na dzień”. 
W przypadku gdy Wykonawca – w wyjątkowej sytuacji nie będzie mógł  zapewnić 
zrealizowanie usługi, zobowiązany jest do zapewnienia noclegu w innym hotelu 
w takim standardzie jaki został przedstawiony i zaakceptowany w ofercie. 
 
 
Wprowadzone zmiany mają moc wiąŜącą i stanowią integralną część SIWZ. 
W związku z wprowadzeniem zmian Zamawiający przedłuŜa terminu składania ofert do 
dnia 29.03.2012 do godz. 12:00 
 
 
  
 
 
                                                                                                                     Dziekan Wydziału InŜynierii 
                                                                                                                           Lądowej i Środowiska  
                                                                                                           dr hab. inŜ. Ireneusz Kreja prof. nadzw. PG 

 
 
 
 
      
 


