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Egz. 1 

Malbork, dnia 21 czerwca 2022 r. 

 

Wszyscy zainteresowani 

 (strona prowadzonego postepowania) 
 

Nr sprawy: 22. BLT.SZP.2612.64.2022 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  

Nazwa zadania: „Świadczenie hotelarskich usług noclegowych w rejonie miejscowości Jarosławiec/Ustka 

dla 49. Blot w Pruszczu Gdańskim.” 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ 

Szanowni Państwo,  

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający w odpowiedzi na zadane 

pytania udziela następujących wyjaśnień:  

 

Zapytanie z dnia 19.06.2022 r. 

 

Pytanie 1: 

Proszę o wyjaśnienie treści SWZ:  

 

1. Roz. 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMAÓWINIA  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie hotelarskich usług noclegowych rejonie 

miejscowości JAROSŁAWIEC/USTKA dla 49. Blot w Pruszczu Gdańskim,  

dla min. 80 osób, a max. 100 osób  

w terminach: od 16 - 19.08.2022 r. (3 doby hotelowe)  

termin zapasowy od 23 – 26.08.2022r. (3 doby hotelowe)  

 

Jak rozumieć zapis termin zastępczy? Czy Zamawiający chce skorzystać z jednego lub 

z drugiego terminu, a Wykonawca ma zapewnić noclegi ze śniadaniem dla grupy 80-100 

osób w jednym lub w drugim terminie?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przewiduję termin pierwszy lub drugi jako termin realizacji świadczenie 

usług noclegowych – aktualnie brak rozkazu który zostanie wykorzystany. 

 

Pytanie 2: 

Proszę o wyjaśnienie treści SWZ:  

 

2. Roz. 5 Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny 

Zamawiający dopuszcza odległość zakwaterowania maksymalnie do 35 km licząc 

od w odległości 35 km od Stacji kolejowej PKP przy ul. Dworcowej, 76-270 Ustka 
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do drzwi wejściowych budynku, gdzie znajduje się recepcja miejsca noclegowego- 

odległość liczona po drogach publicznych.  

Jeżeli Wykonawca zaoferuje odległość większą niż 30 km, jak również oferty w których 

Wykonawcy w ogóle nie wpiszą odległości w km – oferta takiego Wykonawcy zostanie 

odrzucona, jako niezgodna z SWZ i nie będzie podlegać ocenie ofert pod względem 

przyjętych kryteriów oceny.  

Proszę o wyjaśnienie dlaczego oferta z hotelem położonym dalej niż 30 km od Dworca 

PKP w Ustce zostanie odrzucona skoro dopuszczają Państwo maksymalną odległość 35 km 

po drogach publicznych wg google.maps.pl 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający prostuje omyłkę pisarską polegającą na nieprawidłowym wpisaniu odległości 

kilometrów. Jeżeli Wykonawca zaoferuje odległość większą niż 35 km, jak również oferty 

w których Wykonawcy w ogóle nie wpiszą odległości w km – oferta takiego Wykonawcy 

zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ i nie będzie podlegać ocenie ofert 

pod względem przyjętych kryteriów oceny.  

Wobec powyższego Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 

ze zm.) dokonuje zmiany w SWZ Rozdział 21 pkt. 3 poprzez wykreślenie błędnej 

odległości 30 km i wprowadzenie poprawnej odległości w to miejsce 35 km. 

 

Pytanie 3: 

Proszę o wyjaśnienie treści umowy: 

 

§4 WARUNKI ZMIEJSZENIA/ ZWIĘKSZENIA ILOŚCI ZAREZERWOWANYCH 

NOCLEGÓW  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania rezerwacji na co najmniej 1 dzień 

przed planowanym pobytem bez ponoszenia żadnych konsekwencji finansowych tylko w 

wyjątkowych sytuacjach, których strony nie mogły przewidzieć w tym zaistnienie siły 

wyższej. O jakie wyjątkowe sytuacje, których Zamawiający nie mógł przewidzieć chodzi? 

 

Odpowiedź: 

Wyjątkowe sytuacje których Zamawiający nie mógł przewidzieć to: zmiana pogody, 

zmiana sytuacji geopolitycznej, zmiana stanu/stopnia gotowości bojowej, uszkodzenie 

sprzętu, odwołanie ćwiczeń przez przełożonych. 

 

Pytanie 4: 

Proszę o dopuszczenie zmiany zapisu umowy: 

 

§6 ust.7  

Zapłata należności będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, 

zgodny z rejestrem prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową (KAS): 

…………………………………………………………………………………… 

W ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

VAT.  

 

Na zapis:  

Zapłata należności będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, 

zgodny z rejestrem prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową 

(KAS):………………………………………………………………………………….…. 
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W ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu umowy w §6 ust.7 dotyczący zapłaty 

należności i dokona przelewu na rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

Pozostałe  zapisy  specyfikacji  warunków  zamówienia  pozostają  bez  zmian.  

Zamawiający  informuje,  że  wszelkie wyjaśnienia i zmiany stają  się  integralną  częścią  

specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem  

 

 

    DOWÓDCA 

22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 

         

płk pil. Mariusz WIĄCZKOWSKI 

 

 
     /-/ ppłk dypl. Jerzy GOLENIOWSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano w 1 egz.: 

Egz. Nr 1 – ad acta,  

Wykonała: A Kupińska (tel. 261 536 707)  

Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych 


