
 
UNIWERSYTET ŚLĄSKI                                                        Katowice, dnia 30.12.2016 r. 

40- 007 KATOWICE 

NIP 634-019-71-34;   

REGON 000001347 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy 

Prawo zamówień publicznych, na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art 

138g ust. 1 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 750 000,00 euro) p.n. „Organizacja 

międzynarodowej konferencji naukowej w dniach 23-28.07.2017 r. (nr postępowania 

DZP.381.53.2016.UGS). 

 

W związku z wnioskiem Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do treści ogłoszenia                                  

o zamówieniu: 

 

Pytanie 1: 

 

Wykonawca wnosi o zmianę OPZ w zakresie zapewnienia bazy hotelowo-konferencyjnej, w tym możliwości 

zakwaterowania w co najmniej dwóch obiektach oddalonych od siebie w odległości do 20 km - jest to jednocześnie 

pytanie o dopuszczenie rozwiązania zakwaterowania w co najmniej dwóch obiektach oddalonych od siebie w 

odległości do 20 km i jednoczesne zapewnienia sal w tych obiektach.   

 

Odpowiedź 1: 

 

Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższą propozycję. Przedmiotem zamówienia jest organizacja międzynarodowej 

konferencji naukowej pn. 8
th

 International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems dla maksymalnie 

700 osób.  

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu) 

Zamawiający wymaga zapewnienia odpowiednich sal konferencyjnych (w tym m.in. salę na 700 osób), 

umożliwiających organizację 6 sesji równoległych, tj. odbywających się w tym samym czasie. 

Jednym z elementarnych warunków powodzenia tak dużej międzynarodowej konferencji naukowej jest zapewnienie 

każdemu uczestnikowi możliwie jak najdogodniejszego dostępu do wszystkich zaplanowanych wykładów. Kierując się 

tą potrzebą, Zamawiający jest zobowiązany zapewnić każdemu uczestnikowi konferencji możliwość szybkiego 

przejścia z jednego wykładu w sesji X na kolejny wykład w sesji Y odbywającej się równolegle do sesji X. Przykładowo, 

jeśli dany uczestnik chce brać udział w  wykładzie odbywającym się w sesji X w godz. 9:00 – 9:30 (w tym ostatnie 5 

min. na pytania do prelegenta), a następnie wykładu odbywającego się w sesji Y w godz. 9:30 – 10:00 (w tym ostatnie 

5 min. na pytania do prelegenta), to powinien mieć taką możliwość. Zamawiający nie widzi innej możliwości 

zapewnienia odpowiednich warunków w tym zakresie jak organizacja wszystkich sesji równoległych w jednym obiekcie. 

Zatem dopuszczenie odległości 20 km między obiektami, w których odbywałyby się sesje równoległe nie jest możliwe. 

Również zakwaterowanie w obiektach odległych o 20 km rodziłoby duże problemy logistyczne dla uczestników 

konferencji, którzy w większości spodziewani są z zagranicy (niemal z wszystkich kontynentów). 

 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu, wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje 

kosztu noclegów (ze śniadaniem i opłatą klimatyczną wliczonymi w cenę) uczestników konferencji, za wyjątkiem 



 
pracowników lub studentów Zamawiającego (łącznie 30 osób), których koszt noclegu (ze śniadaniem i opłatą 

klimatyczną) należy wliczyć w cenę oferty.  

Uczestnicy konferencji nie są w żaden sposób zobowiązani do zakwaterowania (nocleg ze śniadaniem) w obiekcie,                 

w którym będzie organizowana konferencja. 

Kosztem za noclegi (ze śniadaniem i opłatą klimatyczną wliczonymi w cenę) w wysokości wskazanej w ofercie 

Wykonawcy będą obciążeni indywidualnie uczestnicy konferencji ( z własnych środków), którzy nie są pracownikami 

ani studentami Zamawiającego.  

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający  nie zmusza w żaden sposób uczestników konferencji do rezerwacji miejsc 

hotelowych w obiekcie, w którym będą organizowane sesje wykładowe. Zamawiający wymaga jedynie, że zostanie 

zagwarantowana przez Wykonawcę cena zakwaterowania wraz ze śniadaniem w odpowiedniej lokalizacji, w której 

będą odbywać się sesje konferencyjne w celu zapewnienia wszystkim uczestnikom konferencji najdogodniejszych 

warunków udziału w tym wydarzeniu, a koszty zakwaterowania będą pokrywać uczestnicy konferencji indywidualnie we 

własnym zakresie.  

W naturalny sposób Zamawiający wymaga również, aby pracownicy i studenci Zamawiającego, którzy jako gospodarze 

tej konferencji będą przecież zaangażowani w prace organizacyjne podczas jej trwania, zostali zakwaterowani w 

obiekcie, w którym będą odbywać się sesje konferencyjne. Pozostali uczestnicy konferencji mogą wybrać 

zakwaterowanie w innej lokalizacji i nie skorzystać z zakwaterowania w obiekcie, który zaoferuje Wykonawca w 

złożonej ofercie. 

 

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ 

PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY. 
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