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Egz. pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach  udziela  następujących  wyjaśnień  na  poniższe  pytania,  któe
wpłynęły do postępowania prowadzonego na podstawie  Rozdz. 4 Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r.  (z późn. zm.)
o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej
konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu pod nazwą: „Świadczenie usług zakwaterowania oraz
wyżywienia funkcjonariuszy Policji,  skierowanych do realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem porządku
i  bezpieczeństwa  publicznego  w  czasie  trwania  24  sesji  Konferencji  Stron  Ramowej  Konwencji  Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 24) wraz z 14 sesją Spotkania Protokołu z Kioto (CMP 14)”:

Pytanie nr 1: Zwracam się z zapytaniem, czy istnieje możliwość, a jeżeli tak to w jaki sposób, złożenia oferty na
zakwaterowanie i wyżywienie dla części funkcjonariuszy, w każdym z podanych terminów tj. nasz obiekt dysponuje
100 miejscami noclegowymi.

Odpowiedź  na  pytanie  nr  1: Zamawiający  informuje,  że  Wykonawcy  mogą  złożyć  ofertę  na  zakwaterowanie
i wyżywienie dla części  funkcjonariuszy, w każdym z podanych terminów. Stosowna zmiana została uwzględniona
w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZiP).
Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca składając ofertę na zakwaterowanie funkcjonariuszy w pełnym
terminie tj. 02-15.12.2018 r. winien wypełnić tylko wiersz pozycji 1 tabeli formularza ofertowego, dla oferowanej przez
siebie do zakwaterowania liczby funkcjonariuszy. Wypełnienie pozostałych wierszy tabeli (dla okresów częściowych)
będzie równoznaczne z zaoferowaniem odpowiednio większej sumy ilości miejsc noclegowych.
Przykład:  Wykonawca  w  poz.  1  (02-15.12.2018)  oferuje  100  miejsc  noclegowych  w obiekcie  „A”,  jednocześnie
w poz.3 (10-15.12.2018) – 50 miejsc noclegowych w tym samym obiekcie. Oznacza to że w okresie 10-15.12.2018 r.
oferuje na potrzeby KWP Katowice w obiekcie „A” łącznie 150 miejsc noclegowych.

Pytanie nr 2: Proszę o odpowiedź na poniższe pytania.
Czy  możemy  wystartować  do  przetargu  z  kilkoma  hotelami  proponując  w  nich  po  ok.  30-50  pokoi
jedno/dwuosobowych w dobie. Patrząc na poniższą tabelkę rozumiem, że nie musimy proponować tych pokoi na cały
okres 02-15.12.2018 tylko możemy coś zaproponować na poszczególne terminy.

Odpowiedź  na  pytanie  nr  2: Zamawiający  informuje,  że  Wykonawcy  mogą  złożyć  ofertę  dysponując  kilkoma
obiektami. Stosowna zmiana została uwzględniona w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZiP).

Pytanie nr 3: Proszę o odpowiedź na poniższe pytania.
Obawiam się, że limit przeznaczony na gastronomię jest dla nas nieosiągalny, czy w przypadku gdy zaproponujemy
wyższą kwotę zostanie ona z automatu odrzucona?

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający informuje,  że wskazanie wyższej  kwoty w formularzu ofertowym niż
kwota podana w załączniku nr 3 do SWZiP spowoduje odrzucenie oferty.

Pytanie nr 4: Proszę o odpowiedź na poniższe pytania.
Co  w  przypadku  gdy  hotel  nie  posiada  restauracji  (tylko  sala  śniadaniowa),  czy  możemy  zorganizować  posiłki
w naszym innym hotelu, który jest oddalony o 50 m (po drugiej stronie parkingu).
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Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający informuje,  że  zgodnie z  Rozdz.  III  pkt  2  załącznika  nr  3  do SWZiP
Wykonawcy mają możliwość zaoferowania wyżywienia w innym miejscu niż oferują zakwaterowanie. Jednocześnie
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 1 do SWZiP.

Pytanie nr 5: W zamówieniu jest informacja, że w pokoju musi znajdować się szafa. W naszych hotelach 1* nie mamy
typowej szafy, tzn. nie jest zabudowana, jest rurka z wieszakami. Czy w związku z tym faktem możemy przystąpić do
postępowania

Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania wieszaków na ubrania
zakwaterowanych funkcjonariuszy zamiast typowej szafy.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania   oraz  
dokonaniem korekt w dokumentacji ww. postępowania, przesuwa termin składania ofert na dzień 31.08.2018 r., na
godz. 10:00. Przesunięciu ulega również termin otwarcia ofert na dzień 31.08.2018 r., na godz. 10:30.

Wyk. 1 egz. M.K.
zamieszczono na stronie internetowej KWP Katowice
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