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Kraków, 01-04-2019

Wyjaśnienia treści SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, prowadzonym na podstawie art. 138o ust. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z
późn.zm.),którego przedmiotem jest: Zamówienie na świadczenie hotelarskich usług noclegowych na
terenie Krakowa dla Narodowego Centrum Nauki, znak sprawy: DSO.271.3.6.2019.
Na podstawie Rozdziału XI ust. 3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ),
Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1:
"W przypadku, gdy z uzasadnionych względów Wykonawca nie będzie mógł zapewnić rezerwacji
miejsc noclegowych gościom w Hotelu, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia noclegów w
innym, maksymalnie jednym hotelu, o standardzie nie gorszym niż wskazany w ofercie i w cenie nie
przekraczającej ceny jednostkowej za pokój jednoosobowy lub dwuosobowy do pojedynczego
wykorzystania określonej w umowie, z zastrzeżeniem, że liczba rezerwacji miejsc noclegowych w
innym hotelu nie może przekroczyć 10% liczby rezerwacji w zgłoszonym terminie."
Powyższy zapis stwarza zagrożenie po stronie Wykonawcy w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń,
sytuacji, gdy z powodów od niego niezależnych nie będzie miejsc noclegowych w hotelach w danym
obszarze i kategorii objętej zamówieniem, z powodów np losowych, konferencji międzynarodowych,
imprez masowych itp. Zamawiający nie podaje szczegółowych terminów tym samym nie jest
możliwym z określoną precyzją dokonać z wyprzedzeniem stosownych rezerwacji. Naraża to
jednostronnie Wykonawcę na możliwe kary i niemożność wykonania umowy. Tego typu zapis jest
niezgodny z równym traktowaniem stron umowy. Dlatego wnoszę o zmianę tego zapisu na:
"W przypadku, gdy z uzasadnionych względów Wykonawca nie będzie mógł zapewnić rezerwacji
miejsc noclegowych gościom w Hotelu, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia noclegów w
innym, maksymalnie jednym hotelu w mieście Krakowie, o standardzie nie gorszym niż wskazany w
ofercie i w cenie nie przekraczającej ceny jednostkowej za pokój jednoosobowy lub dwuosobowy do
pojedynczego wykorzystania określonej w umowie."
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmiany w treści §2 ust 12 Załącznika nr 2 do SIWZ
(Istotnych Postanowień Umowy).
Pytanie nr 2:
Zamawiający jest nieprecyzyjny w dokumentacji przetargowej, gdyż w punkcie 9 oferty - oświadczeniu
- rozróżnia podwykonawców, na których zasoby powołuje się lub nie Wykonawca, aby spełnić warunki
udziału w postępowaniu.
W załączniku nr 5, w punkcie 10 - podstawa dysponowania zasobem wyróżnia zasób własny lub
innych podmiotów. Jeśli jest to zasób innych podmiotów, ale nie powołuje się Wykonawca na zasoby,
aby spełnić wymagania w postępowaniu, to żądanie przedstawiania w tym wypadku załącznika nr 6 jako wzór zobowiązania wydaje się bezprzedmiotowy.
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Odpowiedź nr 2:
Zamawiający informuje, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy
spełniają warunki w zakresie dysponowania zasobem w postaci hotelu opisanego szczegółowo w
rozdz. V ust. 1 pkt 3) lit. a i b SIWZ. Zamawiający w załączniku nr 5, w pkt. 10 wymaga wskazania czy
zasób (hotel), jakim będzie dysponował Wykonawca jest jego zasobem własnym czy też zasobem
innego podmiotu. Jeśli Wykonawca nie wskaże zasobu własnego, zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami innego podmiotu w trakcie realizacji zamówienia. W
tym celu, w szczególności przedstawi pisemne (tj. podpisane przez osobę uprawnioną do składania
oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) zobowiązanie do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Przykładowy wzór
zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
Jeśli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie określonej części zamówienia podwykonawcom
należy wskazać to w załączniku nr 3 w punkcie 9, wskazując czy podwykonawca jest jednocześnie
podmiotem, na którego zasobach polega w postępowaniu.

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić treść udzielonych wyjaśnień przy
przygotowywaniu składanych ofert. Udzielone wyjaśnienia nie skutkują zmianą treści SIWZ i
ogłoszenia o zamówieniu.
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