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Dyrektor
Narodowego Centrum Nauki
DSO.271.3.17.2019 Kraków, 26-08-2019

Wyjaśnienia i zmiana 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

Czy w przypadku – jaki dopuszcza SIWZ – zakwaterowania kilku osób w hotelu obok i wskazania tego 
hotelu w załączniku nr 5 konieczne jest wypełnienie załącznika nr 6?
Czy powierzenie transportu firmie transportowej wymaga wypełnienia załącznika nr 6.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż w przypadku zakwaterowania kilku osób w hotelu obok i wskazania tego 
hotelu w załączniku nr 5, Zamawiający nie wymaga  wypełnienia załącznika nr 6, jak również 
powierzenie transportu firmie transportowej nie wymaga wypełnienia załącznika nr 6. 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
w zakresie następujących punktów:

1) Punkt V otrzymuje następujące brzmienie: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku.

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku.

3) zdolności technicznej lub zawodowej:

 W celu wykazania spełnienia powyższego warunku Zamawiający wymaga od Wykonawcy 
wykazania, że dysponuje odpowiednim zasobem w postaci:

 hotelu o standardzie min. czterogwiazdkowym (kategoryzacja obiektów hotelarskich 
uzyskana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 
19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są 
świadczone usługi hotelarskie, (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 22, poz. 169 z późn. zm.) 
zlokalizowanym w odległości do 150 km od Krakowa (odległość liczona w linii prostej 
mierzona za pośrednictwem portalu Google Maps od adresu siedziby Zamawiającego: 
ul. Twardowskiego 16, 30-312), na terenie województwa małopolskiego, poza miastami, 
których liczba mieszkańców przekracza 30 tys.;
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 który posiada co najmniej 60 pokoi jednoosobowych lub łącznie jednoosobowych 
i dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania oraz co najmniej 5 pokoi 
dwuosobowych dla 10 osób.

 który posiada w pełni wyposażonych 5 sal konferencyjnych;

2. Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, 
którego przykładowy wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 

3. Podmiot, który zobowiąże się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z 
wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

2) Punkt VIII ppkt. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

Opakowanie i oznakowanie oferty:
1) Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej 

do Zamawiającego na adres podany w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1 SIWZ, która będzie posiadać 
następujące oznaczenia oraz opatrzy kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy: 

OFERTA
na kompleksową organizację konferencji –

wyjazdowe posiedzenie Rady NCN
znak sprawy DSO.271.3.17.2019

Nie otwierać przed dniem 4 września 2019 r. godz. 12:30

2) UWAGA: w przypadku dostarczania oferty przesyłką kurierską, powyższe oznaczenie 
musi znaleźć się również na kopercie zewnętrznej.

3) Jednocześnie Zamawiający  dokonuje modyfikacji Załącznika nr 5 do SIWZ ( w załączeniu 
zmodyfikowany Załącznik nr 5)

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić treść udzielonych wyjaśnień i zmian 
SIWZ przy przygotowywaniu składanych ofert, a wprowadzone zmiany dokonane na podstawie art. 38 
ust. 4 ustawy Pzp stanowią integralną część SIWZ. Udzielone wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ skutkują 
koniecznością zapewnienia oferentom dodatkowego czasu na sporządzenie ofert, dlatego też 
Zamawiający przedłuża termin ich składania do dnia 04 września 2019 r. Otwarcie ofert nastąpi 
w tym samym dniu. Godzina i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zbigniew Błocki

Dyrektor 
Narodowego Centrum Nauki
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