Warszawa, dnia 14 kwietnia 2016 r.
BIURO FINANSÓW

CBA/F-WZP/869/2016
Do uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie usług
hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych na potrzeby spotkania ewaluacyjnego
fazy pilotażowej organizowanego w dniach 18-20.05.2016 r. przez Centralne Biuro
Antykorupcyjne w ramach projektu „SIENA dla Organów Antykorupcyjnych (S4ACA)”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na lata 2015-2016 w ramach
programu ISEC, nr sprawy 5/ZP/CBA/2016/JC
Uprzejmie informuję, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęło
do Zamawiającego pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia,
w związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
poniżej podaję jego treść wraz z udzieloną odpowiedzią:
Pytanie nr 1
W związku, iż miesiąc maj jest gorącym okresem konferencyjnym i są spore problemy w
zagwarantowaniu państwu terminu 18-20 maja 2016 roku w hotelu zlokalizowanym w
śródmieściu oraz z faktu iż część hoteli jest położona na granicy dzielnic Śródmieście/Wola i
Śródmieście /Ochota czy dopuszczacie państwo hotele zlokalizowane w dzielnicy Ochota i wola
zlokalizowane do 3 km od Dworca Centralnego w Warszawie?
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:
- Zapisy Rozdz. VI pkt 1 lit. a otrzymują następujące brzmienie:
a) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym – obiektem hotelarskim usytuowanym
w Warszawie, zlokalizowanym w odległości maksymalnie 3 km (w linii prostej) od Pałacu
Kultury i Nauki, posiadającym przyznaną kategorię minimum 4 gwiazdki zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie
obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 22, poz. 169), w terminach wskazanych w SIWZ i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.
- Zapisy Załącznika nr 1 do SIWZ pkt 4.3.3 otrzymują następujące brzmienie:
4.3.3. Hotel musi być położony w Warszawie w odległości maksymalnie 3 km (w linii prostej)
od Pałacu Kultury i Nauki.
Jednocześnie informuję, że Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień
19.04.2016 godz. 10:30. oraz termin otwarcia ofert na 19.04.2016 godz. 11:00.
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