
 

 
 

 

Warszawa, 04 listopada 2019 r. 

 

MCPS.PSN/072-16/2019 

Wszyscy Wykonawcy 

  

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 138g w zw. z art. 138n pkt 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na 

„Zorganizowanie dwudniowej konferencji dotyczącej znaczenia i roli usług opieki 

wytchnieniowej oraz wolontariatu wśród seniorów” (znak sprawy MCPS.PSN/072-16/2019). – 

udzielono odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).  

 
Pytanie nr 1 

„Jaka jest szacowana wartość zamówienia i jaka kwota przeznaczona jest na realizację?” 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zgodnie z art. 96 ust. 2 i 3 ustawy Pzp załączniki do protokołu postępowania, takie jak dokumenty 

zamawiającego (tu dokumenty dotyczące szacowania wartości zamówienia), są udostępniane po 

wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. W związku z powyższym 

Zamawiający na obecnym etapie postępowania nie jest zobowiązany do podania szacunkowej 

wartości zamówienia.  

 

Pytanie nr 2 

„Ilu jest przewidzianych prelegentów i jakie kwoty wynagrodzeń dla nich Państwo przewidujecie w 

budżecie konferencyjnym?” 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zgodnie z Rozdziałem 7., punkt 7.1, podpunkt 7.1.10 załącznika nr 1 do IWZ (Opis Przedmiotu 

Zamówienia): „Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na potrzeby konferencji maksymalnie 

do 12 prelegentów, którzy wezmą udział w blokach tematycznych i/lub w panelach dyskusyjnych, 

dotyczących opieki wytchnieniowej oraz wolontariatu. Wymagane jest, aby prelegenci posiadali 

wiedzę teoretyczną lub doświadczenie praktyczne w zakresie związanym z konferencją." (...) 

  

„Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia prelegentom – za czynności wykonywane 

przez nich z tego tytułu." 
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W związku z powyższym Zamawiający nie uczestniczy w negocjacjach warunków umów, 

zawieranych przez Wykonawcę, z prelegentami. 

 

Pytanie nr 3 

„Jaka jest koncepcja odnośnie hotelu? Czy ma to być hotel na przedmieściach, cichy i dobrze 

wyposażony w dodatkowe udogodnienie takie jak SPA, basen, ale do 20km w linii prostej od dworca, 

czy ma to być raczej hotel biznesowy w centrum miasta, rozpoznawalny i dobrze skomunikowany 

komunikacją miejską, gwarantujący wysoką frekwencję uczestników?”  

Odpowiedź na pytanie nr 3:  

Zgodnie z Rozdziałem 7., punkt 7.1, podpunkt 7.1.1 załącznika nr 1 do IWZ (Opis Przedmiotu 

Zamówienia): „Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obiektu, w którym odbędzie się 

konferencja. Obiekt, w którym zostanie przeprowadzona konferencja, powinien znajdować się na 

terenie m. st. Warszawy (hotel o standardzie co najmniej trzygwiazdkowym zlokalizowany nie dalej 

niż 20 km od Dworca PKP Warszawa Centralna – liczone w linii prostej). Obiekt musi posiadać salę, 

która umożliwi przeprowadzenie konferencji oraz bazę noclegową dla osób biorących udział w 

konferencji." 

 

Pytanie nr 4 

„Czy drugiego dnia konferencja kończy się bez lunchu?” 

Odpowiedź na pytanie nr 4  

Zgodnie z Rozdziałem 7., punkt 7.1, podpunkt 7.1.3 załącznika nr 1 do IWZ (Opis Przedmiotu 

Zamówienia): „Wykonawca zapewni wyżywienie dla wszystkich osób biorących udział w konferencji: 

serwis kawowy dostępny non stop, obiad i kolację pierwszego dnia, śniadanie i obiad dnia drugiego. 

Minimum dwa osobne stanowiska z herbatą i kawą oddalone od siebie o co najmniej 5 metrów, 

ewentualny opis pojemników powinien być wykonany w sposób elegancki i estetyczny. Weryfikacja 

osób korzystających z serwisu kawowego, obiadu i kolacji pierwszego dnia, śniadania i obiadu 

drugiego dnia odbywać się będzie na podstawie wykonanych przez Wykonawcę identyfikatorów." 

 

Pytanie nr 5: 

„Czy hotel NOVOTEL w Centrum, najlepiej skomunikowany obiekt w Warszawie jest odpowiednią 

lokalizacją? Hotel gwarantuje frekwencję, bo jest rozpoznawalny i łatwo dostępny dla pracowników 

ośrodków poruszających się komunikacją miejską, oraz dla seniorów. Jaka jest kwota przeznaczona 

na realizację zamówienia?” 
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Odpowiedź na pytanie nr 5:  

Zgodnie z Rozdziałem 7., punkt 7.1, podpunkt 7.1.1 załącznika nr 1 do IWZ (Opis Przedmiotu 

Zamówienia): „Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obiektu, w którym odbędzie się 

konferencja. Obiekt, w którym zostanie przeprowadzona konferencja, powinien znajdować się na 

terenie m. st. Warszawy (hotel o standardzie co najmniej trzygwiazdkowym zlokalizowany nie dalej 

niż 20 km od Dworca PKP Warszawa Centralna – liczone w linii prostej). Obiekt musi posiadać salę, 

która umożliwi przeprowadzenie konferencji oraz bazę noclegową dla osób biorących udział w 

konferencji." 

  

Zamawiający odnosząc się natomiast do drugiej części pytania informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 

2 i 3 ustawy Pzp załączniki do protokołu postępowania, takie jak dokumenty zamawiającego (tu 

dokumenty dotyczące szacowania wartości zamówienia), są udostępniane po wyborze 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. W związku z powyższym Zamawiający 

na obecnym etapie postępowania nie jest zobowiązany do podania szacunkowej wartości 

zamówienia. 

 

Z-ca przewodniczącego komisji 

/--/ 

Urszula Kupis 


