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Dyrektor
Narodowego Centrum Nauki
DSO.271.3.17.2019 Kraków, 29-08-2019

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, prowadzonego na podstawie art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),pn. Kompleksowa 
organizacja konferencji – wyjazdowego Posiedzenia Rady Narodowego Centrum Nauki, znak sprawy: 
DSO.271.3.17.2019

Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zamawiający wymaga "zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby wykonania zamówienia  ", trudno o uzyskanie tego zobowiązania. Czy może zostać dołączone 
jedynie potwierdzenie rezerwacji ,w przypadku poprzednich realizacji było to wystarczające.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na dołączenie jedynie potwierdzenia rezerwacji 
i wymaga zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami podanymi w SIWZ i załączniku nr 6. 

Pytanie nr 2

Czy w ofercie mogę przedstawić hotel oddalony o 120 km od Krakowa, spełniający wszystkie 
wymagania, ale znajdujący się w woj. śląskim?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ - Szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia, wymaga, aby usługa realizowana była w obiekcie/hotelu na terenie województwa 
małopolskiego.

Pytanie nr 3

Czy faktura miałaby zostać wystawiona tytułem usługi konferencyjnej, czy z podziałem na poszczególne 
stawki VAT ?
Jest to kluczowe ze względu na cenę końcową brutto braną pod uwagę w ogłoszeniu.
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Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, iż faktura ma zostać wystawiona z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego 
dot. wynagrodzenia Wykonawcy podanych w par. 8 Istotnych Postanowień Umowy. 

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

Marcin Liana

Z-ca Dyrektora 
Narodowego Centrum Nauki
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