Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczawno- Zdrój, dn. 17.04.2013r.
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Usługi hotelarskie i
cateringowe oraz usługi wynajmu sal konferencyjnych na potrzeby organizacji „Obozów
innowacji” w ramach projektu: „SPINqbator Zdolnego Śląska”.
Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/15/2013
(1)
wpłynęły zapytania wobec treści SIWZ, na które niniejszym udziela następujących
odpowiedzi:
1. „Zakwaterowanie od godziny 9:00 , wykwaterowanie z pokoi o godzinie 13:00
czy dopuszcza się udostępnienie pomieszczenia do przechowania bagaży w
przypadku braku dostępności pokoi? Doba hotelowa w naszym hotelu trwa od
14:00 do 11:00;
2. Czy Zamawiający spośród 3 zaproponowanych propozycji menu obiadu dokona
wyboru jednego zestawu dla całej grupy? Obiad jest serwowany – zupa, danie
główne, deser;
3. Jak duża ilość pokoi winna być dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych?
Dysponujemy 4. Pokojami z udogodnieniami dla osób na wózkach;
4. Sala konferencyjna posiada wentylację mechaniczną – czy spełnia to Państwa
wymagania?
5. Czy wymóg płatnego parkingu strzeżonego jest konieczny? Dysponujemy miejscami
postojowymi, parking zamykany, monitorowany, oświetlony”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Adn. pytanie 1. Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia w pierwszym
oraz ostatnim dniu szkolenia (Obozu Innowacji) pomieszczenia do przechowywania
bagażu w przypadku braku dostępności pokoi.
Adn. pytanie 2. Tak. Zamawiający dokona wyboru jednego zestawu dla całej grupy (z
wyjątkiem osób spożywających posiłki specjalne np. wegetariańskie – dla których
dokona osobnej rezerwacji).
Adn. pytanie 3. Cztery pokoje przeznaczone dla osób niepełnosprawnych to
wystarczająca ilość.
Adn. pytanie 4. Zamawiający dopuszcza aby sala dysponowała jedynie wentylacją
mechaniczną – przy założeniu iż Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę wentylatorów
(tj. taką która zapewni komfort pracy dla ok. 20 osób)
Ad. pytanie 5. Zamawiający nie wymaga aby obiekt dysponował płatnym parkingiem.
Zapis w SIWZ mówi jedynie, iż jeśli parking jest płatny to uczestnicy szkolenia (Obozu
Innowacji) sami uiszczają opłaty za parking. Zamawiający wymaga natomiast aby
parking był strzeżony. Zamawiający dopuszcza Wykonawców dysponujących miejscami
parkingowymi na parkingu zamykanym, monitorowanym oraz oświetlonym.

