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Wyjaśnienie treści ogłoszenia
pt.:
USŁUGA ZABEZPIECZENIA BAZY NOCLEGOWEJ dla studentów awl w roku
akademickim 2019/2020
nr sprawy WNP/495/US/2019
I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) do Zamawiającego, w
terminie określonym w siwz, zostały skierowane zapytania o wyjaśnienie treści siwz,
na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i dokonuje stosownych
modyfikacji:
1. Jak rozumieć zapis par.2 ponieważ używacie Państwo terminu i liczy osób
w zapotrzebowaniu na noclegi jako zapis wstępny, który może ulec zmianie nawet na
5 dni przed realizacją. Zapis jest niemożliwy do zaakceptowania ze względu na brak
pewności co do okresu zakwaterowania studentów oraz ich liczby.
ODP. Zamawiający odstępuje od tego zapisu i deklaruje zapotrzebowanie na noclegi
dla 150 osób bez możliwości zmniejszenia tej liczby.
2. Zapis pkt. 3 par. 3 sugeruje, że liczba korzystających z zakwaterowania studentów
może być zmienna. Zastrzegacie sobie Państwo rezygnację z miejsc studentów
skreślonych z listy studentów, w związku z tym nie wiemy jakie inne powody mogą
jeszcze zmniejszać ilość miejsc niż wymienione w pkt.4 par. 3.
ODP. Jak wyżej. Zamawiający deklaruje zapotrzebowanie na noclegi dla 150 osób bez
możliwości zmniejszenia tej liczby.

3. Czy Wykonawca będzie miał prawo dysponowania zwolnionymi miejscami w
pokojach Waszych studentów?
ODP. W związku z deklaracją Zamawiającego do wykorzystania 150 miejsc nie
zaistnieje powyższa sytuacja.
4. W jaki sposób chcecie Państwo rozwiązać problem ewentualnych zniszczeń
powstałych w trakcie zakwaterowania studentów. Nasi studenci płacą kaucję. Czy
AWL przejmie odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia poczynione
przez swoich studentów?
ODP. Tak AWL przejmie odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia poczynione
przez swoich studentów. Zamawiający odbierze pomieszczenia do użytkowania od
Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania a po wykonaniu umowy przekaże
Wykonawcy pomieszczenia również na podstawie protokołu przekazania wraz z
dokumentacja fotograficzną.
5. Czy studenci AWL mogą korzystać z płatnych pralnic znajdujących się na terenie
naszych akademików? Nasi studenci płacą za pranie rzeczy osobistych nabywając
żetony w recepcji akademika. Cena za miejsce nie uwzględnia ceny żetonów za pranie.
ODP. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
6. Czy kuchnie muszą być obowiązkowo wyposażone w garnki, talerze, sztućce –
studenci nasi korzystają z własnych? Lodówki są w pokojach.
ODP. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z własnych garnków, talerzy i
sztućców przez studentów.
7. Czy jest możliwe podanie ile kobiet jest w liczbie osób do zakwaterowania, ponieważ
na piętrach moduły sanitarne dedykowane są jednej płci?
ODP. Zamawiający nie jest w stanie podać liczby kobiet ale Wymaga aby Wykonawca
udostępnił osobne toalety i łazienki dla kobiet.
W związku z powyższymi zapisami ulega zmianie treść ogłoszenia:
Wszystkie terminy, o których mowa w ogłoszeniu i załącznikach wyznaczonych na
dzień 19.06.2019 r. ulega przesunięciu na 25.06.2019 r.
We wzorze umowy
Treść § 2 Terminy – usunięty zostaje pkt. 2 i 3
Treść § 3 Wynagrodzenie ust. 2 Rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie
zrealizowanego zakresu ilościowo-wartościowego usługi i zostanie wyliczone jako

iloczyn stawki jednostkowej, liczby dni świadczenia usługi oraz liczby osób
rzeczywiście korzystających z usługi za dany miesiąc. Dokumentami do rozliczenia
będzie zestawienie sporządzone na podstawie powiadomień §2 ust 2 i 3
Otrzymuje brzmienie
Rozliczenie nastąpi na podstawie zrealizowanego zakresu ilościowo-wartościowego
usługi za dany miesiąc.
Pkt. 4 zostaje usunięty.
Do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Zmawiający dodaje zapis o treści:
AWL przejmie odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia poczynione przez swoich
studentów. Zamawiający odbierze pomieszczenia do użytkowania od Wykonawcy na
podstawie protokołu przekazania a po wykonaniu umowy przekaże Wykonawcy
pomieszczenia również na podstawie protokołu przekazania wraz z dokumentacja
fotograficzną.
II. Wyjaśnienia treści siwz zostaną dołączone do ogłoszenia o zamówieniu i będą
stanowić jej integralną część.
III. W związku z tym, że w specyfikacji dokonano zmian, które mogą uniemożliwić
złożenie ofert w nakazanym terminie, Zamawiający przedłuża terminu składania
ofert na dzień 25.06.2019 r.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają
lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp.
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