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        Gdańsk, dnia 03.06.2016r. 
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: Przetargu 
nieograniczonego o wartości poniżej 209 tys. EURO na świadczenie usług hotelarskich 
dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, ZP/PN/2/GTS/16. 
 
1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
lp Pytanie wykonawcy  Wyjaśnienia zamawiającego 
1 W formularzu oferty w nagłówku 

szacowane ilości usług są podane w 
osobodobach, natomiast w umowie jest 
mowa o zapewnieniu pokoi hotelowych. 
Proszę o uściślenie tej kwestii i podanie 
liczby pokoi, która jest przedmiotem 
zamówienia 

W formularzu oferty, należy podać cenę 
jednej doby pobytu w pokoju jedno-
osobowym i dwu-osobowym, co oznacza, 
że należy podać cenę za pokój, nie za 
osobę. Zamawiający załącza zmieniony 
formularz ofertowy. 

 
2. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych  zamawiający dokonuje następujących zmian Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia: 
 
1) W § 1 ust 1 pkt. 2 lit. "c" otrzymuje brzmienie: 
"c) możliwość korzystania z miejsc parkingowych, z restauracji i dostępu do Internetu, 
 
2) W § 1 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
"8. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić pokoje hotelowe osobom wskazanym przez 
Zamawiającego, w cenie wskazanej w ofercie, w obiekcie wskazanym w formularzu oferty. 
W przypadku braku pokoi jednoosobowych, wykonawca może zaproponować 
zamawiającemu pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania, z zastrzeżeniem, że 
zamówienie takiego pokoju zależy od uznania zamawiającego.  
Hotel może odmówić przyjęcia rezerwacji jedynie w przypadku braku wolnych miejsc. W 
takim przypadku zobowiązany będzie poinformować zamawiającego pocztą elektroniczną lub 
faksem, że zamawiane miejsca zostały wcześniej zarezerwowane." 
 
3) W Załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Wzór Umowy, w § 
3: 
 ust. 2, otrzymuje brzmienie:" Hotel może odmówić przyjęcia rezerwacji jedynie w przypadku 
braku wolnych miejsc. W takim przypadku zobowiązany będzie poinformować 
zamawiającego pocztą elektroniczną lub faksem, że zamawiane miejsca zostały wcześniej 
zarezerwowane." 



po ust. 4 dodaje się ust. 5 o treści: "W przypadku braku pokoi jednoosobowych, wykonawca 
może zaproponować zamawiającemu pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania,  z 
zastrzeżeniem, że zamówienie takiego pokoju zależy od uznania zamawiającego". 
 
4) W formularzu ofertowym ust. 2 "Cena oferty dla porównania i oceny ofert wynosi", 
zmienia się opis kolumn. Nowy formularz ofertowy przekazujemy w załączeniu.  
 
W związku z dokonanymi zmianami ulegają zmianie terminy składania i otwarcia ofert 
wskazane w SIWZ. Oferty należy składać w terminie do dnia 08.06.2016r. do godz. 
10.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.06.2016r. o godz. 10.15 


