Kraków, 1 marca 2022 r.
Zamawiający
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków

Sprawa nr: PAT-271-3/22 - zapewnienie miejsc noclegowych, miejsc parkingowych, sali
konferencyjnej oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia łącznie 4
seminariów jednodniowych w Krakowie: 1 seminarium w dniu 04 kwietnia 2022 r. i 2 seminarium
w dniu 5 kwietnia 2022 r. (część I.) oraz 3 seminarium w dniu 25 kwietnia 2022 r. i 4 seminarium
w dniu 26 kwietnia 2022 r. (część 2) w ramach projektu Wsparcie procesu poprawy jakości w
patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji
kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań,
które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie 1
Proszę o informację czy podczas przedmiotowych spotkań ma być zapewniona kolacja i jeśli tak to w
jakim zakresie? Kolacja wspomniana jest w Projekcie umowy, natomiast nie o niej mowy w Opisie
Przedmiotu Zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zapewnienia kolacji w ramach przedmiotowego
zamówienia. Jednocześnie Zamawiający dokonuje sprostowania projektowanych zapisów umowy
w przedstawionym poniżej zakresie.
I.

Zmianie ulega zapis z paragrafu 5 pkt 4 załącznika nr 3 do SWZ – projektowane
postanowienia umowne:
Było:

§5
Wymagania dotyczące usług gastronomicznych
4. Przerwy kawowe serwowane będą „non-stop” na ½ godziny przed rozpoczęciem i w czasie
trwania seminarium. Godzina przerwy lunchowej i kolacji zostanie ustalona z Zamawiającym.
Jest:
§5
Wymagania dotyczące usług gastronomicznych
4. Przerwy kawowe serwowane będą „non-stop” na ½ godziny przed rozpoczęciem i w czasie
trwania seminarium. Godzina przerwy lunchowej i kolacji zostanie ustalona z Zamawiającym.

II.

Zmianie ulega zapis z paragrafu 7 pkt 1 lit. b załącznika nr 3 do SWZ – projektowane
postanowienia umowne:
Było:

§7
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie usługi Strony ustalają maksymalne łączne wynagrodzenie w wysokości
...........................................................zł brutto (słownie ................................... zł), na które składa się:
a) koszt sali konferencyjnej i pozostałych elementów oferty kwota: ……….. zł brutto (słownie:
…………. zł);
b) koszt usługi gastronomicznej (obejmującej przerwy kawowe, lunche i kolację) kwota: ……….. zł
brutto (słownie: …………. zł);
Jest:
§7
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie usługi Strony ustalają maksymalne łączne wynagrodzenie w wysokości
...........................................................zł brutto (słownie ................................... zł), na które składa się:
a) koszt sali konferencyjnej i pozostałych elementów oferty kwota: ……….. zł brutto (słownie:
…………. zł);
b) koszt usługi gastronomicznej (obejmującej przerwy kawowe, lunche i kolację) kwota: ……….. zł
brutto (słownie: …………. zł);

III.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
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