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Gdansk, 6 lutego 2015 r. 
Dot, postepowania o udzieienie zamowienia publiczneqo numer ZP/22/014/U/15 prowadzoneqo w trybie 
przetarqu nieoqraniczoneqo na ustuqg hotelowa wraz z wyzywieniem i obsluqa multimedialna XVII 
Miedzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Aktualne Problemy w Elektroenerqetyce w dniach 17-19 
czerwca 2015 r. dia Wydziaiu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdahskiej. 

Zamawiaj^cy na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamowieri publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 
r., poz, 907 z pozniejszymi zmianami) informuje, iz wptyn^to zapytanie dotycz^ce tresci Specyfikacji 
Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ). 
Zamawiaj^cy udziela odpowiedzi na zadane pytanie oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowieri 
publicznych wprowadza zmiany do SIWZ. 

Pytanie: 
Bardzo prosz^ o zaj^cie stanowiska i udzieienie odpowiedzi w post^powaniu na swiadczenie usiugi hotelowej 
wraz z wyzywieniem oraz obslugq multimedialna XVII Miedzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Aktualne 
Problemy w Elektroenergetyce" APE' 2015 w dniach17-19 czerwca 2015 r. w ponizszej kwestii. 
W do+qczonej do SIWZ informacji Zamawiaj^cy stwierdza: 
"Wymagane miejsce polozenia hotelu to: wojewodztwo pomorskie, Nadmorski Park Krajobrazowy wybrzeza 
klifowego, miejscowosc Jastrz^bia Gora potozona nad Morzem Battyckim, z obiektami hotelowymi 
znajduj^cym si^ do ok. 100 m od brzegu Battyku, w s^siedztwie lasu i plazy, ktora spelnia obowi^zkowe 
kryteria unijne dotycz^ce czystosci wody w k^pielisku... Hotel powinien bye skategoryzowany o standardzie 
zaszeregowania minimum trzygwiazdkowy, zgodnie z rozporz^dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 
sierpnia 2004 r. w sprawie obiektow hotelarskich i innych obiektow w ktorych swiadczone s^ ustugi 
hotelarskie. Zamawiaj^cy wymaga aby hotel umiejscowiony byt w miejscowosci Jastrz^bia Gora" 
Zgodnie z posiadan^ wiedz^ nie ma obiektu spelniaj^cego powyzsze wymagania, gdyz zaden z hoteli, 
mog^cych pomiescic jednorazowo 200 osob nie posiada stosownej kategoryzacji, wymienionej w rejestrze 
Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie danych odpowiednich Urz^dow Marszalkowskich. Nawet jesli 
dane te nie sq aktualne i figuruje jakas jednostka, to takie zamowienie NIE SPELNIA norm unijnych i 
warunkow Ustawy Pzp o uczciwej konkurencji, gdyz ewentualne mozliwosci uzyskania zamowienia od 
jakiegokolwiek oferenta s^ zerowe. 
W zwi^zku z powyzszym bardzo prosz? o zaj^cie stanowiska w powyzszej sprawie i udzieienie odpowiedzi 
zgodnie z ustawq Pzp. 
Jedyny hotel, jaki "prawie" spetnia wymagania ma jedynie 118 pokoi...a Paristwo wymagacie 120. 
Prosz^ zwi^kszyc rejon ewentualnego Zamowienia 
Pozdrawiam 
Z wyrazami szacunku 

Odpowiedz: 
W zwi^zku z zapytaniem oraz zarzutem dotycz^cym opisu przedmiotu zamowienia w sposob mogqcy 
utrudniac uczciw^ konkurencji ( art. 29 ust.2 ustawy PZP), Zamawiajqcy dokonat zmian w opisie przedmiotu 
zamowienia ( za^cznik nr 6 do SIWZ). 

Zmieniony zal^cznik nr 6 do SIWZ zostal zat^czony w oddzielnym pliku i opublikowany na stronie 
Zamawiaj^cego www.dzp.pg.gda.pl. 
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Pozostate zmiany: ^ " " 

IX. OPIS S P O S O B U PRZYGOTOWYWANIA O F E R T Y 
Pkt. 15 
Jest: 
NIE OTWIERAC PRZED 10.02.2015 godz. 12:00 
Winno bye: 
NIE OTWIERAC PRZED 13.02 2015 godz. 12:00 
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA O F E R T 
Pkt. 4 
Jest: 
Termin sktadania ofert upfywaw dniu 10.02.2015 o godzinie 11.45. 
Winno bye: 
Termin sktadania ofert uplywa w dniu 13.02.2015 o godzinie 11.45. 
Pkt. 11 
Jest: 
Otwarcie ofert nastapi w dniu 10.02.2015 o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiaj^cego: Politechnika 
Gdariska, Wydzial Elektrotechniki i Automatyki, ul. J. Sobieskiego 7, 80-216 Gdaiisk, pok. 30. 
Winno bye: 
Otwarcie ofert nastapi w dniu 13.02.2015 o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiaj^cego: Politechnika 
Gdaiiska, Wydziat Elektrotechniki i Automatyki, ul. J. Sobieskiego 7, 80-216 Gdansk, pok. 30. 

Powyzsza odpowiedz i zmiany stanowi^ integraln^ cz?sc SIWZ. 

Udzielona odpowiedz oraz zmiany wprowadzone na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamowieri 
Publicznych h^dq wi^z^ce dIa wszystkich Wykonawcow, oraz zostanq opublikowane na stronie 
www.dzp.pg.gda.pl zgodnie z art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamowieri publicznych. 

Rownoczesnie Zamawiaj^cy informuje, ze termin skladania ofert ulega zmianie i uptywa w dniu 13 lutego 
2015 r.o godz. 11:45. CZiE'</u'4 
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drhab. ini. L^^^fwMfffof. nadzw. PG 

(w imieniu Zamawiaj^cego) 
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