Gdańsk, 13.03.2013 r.

dotyczy: Przetarg nieograniczony na 10/PN/Adm/2013

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych w imieniu Zamawiającego – IMP PAN informuję, że w dniu 12.03.2013 r.
wpłynęły od Wykonawcy następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy hotel, o którym mowa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, musi mieć w
nazwie *** czy może być to obiekt bez oficjalnych gwiazdek ale o takim standardzie?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga w SIWZ by w nazwie hotelu były „***” a jedynie by
pokoje zapewniły standard przynajmniej *** z
2. Czy basen, o którym mowa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, musi znajdować
się w obiekcie, czy wystarczy może zaplecze SPA: Siłownia, dwie sauny (fińska i infra-red),
wanna do hydromasażu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. W związku z tym Zamawiający zmienia
treść załącznika nr. 5 (SOPZ) do SIWZ.
3.

Czy obsługa gastronomiczna, o której mowa w szczegółowym opisie przedmioty zamówienia,
musi być 100% zgodna, czy dopuszczalne są niewielkie różnice?
Odpowiedź: Zamawiający podał menu jako przykład jakości posiłków, ich gramatury itp. W celu
przygotowania oferty przez Wykonawców. Zamawiający dopuści niewielkie różnice w ostatecznym
menu, jednak tylko i wyłącznie po uprzedniej akceptacji ze strony Zamawiającego.

3. Czy ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Instytutu?
Odpowiedź: Oczywiście. Termin składania ofert to 15.03.2013 godzina 10.00. Ofertę można złożyć
osobiście w pokoju 124a. Można również uczestniczyć w otwarciu ofert które odbędzie się o 10.05.

ZMIANA TREŚCI SIWZ
W załączniku nr 5 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zamawiający zmienia treść punktu
II Miejsce konferencji:

Wykonawca zapewni, że Konferencja odbędzie się w miejscu, które łącznie spełnia następujące
warunki:

a) Znajduje się na terenie województwa pomorskiego, w pasie nadmorskim (do 1 km od linii
brzegowej, preferowany łatwy dostęp do plaży), w odległości do 50 km od centrum Gdańska
z dobrym dojazdem (także dla autokaru) drogą asfaltową;
b) stanowi budynek lub kompleks budynków na ogrodzonym terenie o powierzchni minimum 1
ha z własnym zapleczem rekreacyjnym (zadrzewienia, boisko sportowe, basen odkryty lub
kryty albo/i zaplecze SPA składające się z przynajmniej dwóch rodzajów saun oraz jacuzzi wanny z hydromasażem dla kilku osób oraz siłowni) w spokojnej okolicy,

TERMIN SKŁADANIA OFERT NIE ULEGA ZMIANIE

……………………………………….
Prof. dr hab. inż. Jan Kiciński
z-ca dyrektora ds. naukowych

