
 
 

 
 

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty

ul. Zamenhofa 1 

00-153 Warszawa  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

nieograniczonego na „Usługi zakupu miejsc noclegowych we Wrocławiu na potrzeby projektów 

prowadzonych przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty”

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2164, dalej jako 

uczestniczącym w Postępowaniu treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych 

Zamówienia wraz z wyjaśnieniami

 

 

I. Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

 

Pytanie nr 1 

W   § 4 ust. 2 Wzoru Umowy ustalono, że bezpłatna anulacja do 20% rezerwacji może nastąpić 

do dnia 1.07.2016 r.  Brak jasno określonych zasady anulacji po tym 

jednoznaczne określenie konsekwencji anulacji z przekroczeniem zasad lub w przypadku 

niestawienia się gościa (bez wcześniejszej anulacji).

 

Odpowiedź na pytanie 1 

Zamawiający przewiduje, iż granicznym terminem na dokonanie bezpłatnej anulac

będzie termin 1.07.2016 r. Po tym terminie Zamawiający nie przewiduje możliwości bezpłatnej 

anulacji rezerwacji i poniesie koszty rezerwacji, zgodnie z listą gości przekazaną do tego 

terminu. 

 

 

II. Informacja o terminie składania ofert:

 

Z uwagi na okoliczność, iż powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do 

istotnych warunków zamówienia, nie niosą za sobą 

nie ma potrzeby wprowadzania odpowiednich zmian w ofertach, Zamawiający 

pierwotny termin składania ofert pozostaje 

 

Warszawa, dnia 4 maja2016

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 

 

Do wszystkich Wykonawców

 

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

„Usługi zakupu miejsc noclegowych we Wrocławiu na potrzeby projektów 

prowadzonych przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty” (nr postępowania: ZP/SNH/04/2016)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

dalej jako „ustawa Pzp”) przekazujemy wszystkim Wykonawcom 

uczestniczącym w Postępowaniu treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych 

wraz z wyjaśnieniami.  

Odpowiedzi na pytania Wykonawców: 

ustalono, że bezpłatna anulacja do 20% rezerwacji może nastąpić 

Brak jasno określonych zasady anulacji po tym 

jednoznaczne określenie konsekwencji anulacji z przekroczeniem zasad lub w przypadku 

niestawienia się gościa (bez wcześniejszej anulacji). 

Zamawiający przewiduje, iż granicznym terminem na dokonanie bezpłatnej anulac

będzie termin 1.07.2016 r. Po tym terminie Zamawiający nie przewiduje możliwości bezpłatnej 

anulacji rezerwacji i poniesie koszty rezerwacji, zgodnie z listą gości przekazaną do tego 

Informacja o terminie składania ofert: 

Z uwagi na okoliczność, iż powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, nie niosą za sobą konieczności zmiany ogłoszenia, a ponadto 

nie ma potrzeby wprowadzania odpowiednich zmian w ofertach, Zamawiający 

pierwotny termin składania ofert pozostaje aktualny. 

 

4 maja2016 roku 

Do wszystkich Wykonawców 

prowadzonego w trybie przetargu 

„Usługi zakupu miejsc noclegowych we Wrocławiu na potrzeby projektów 

(nr postępowania: ZP/SNH/04/2016) 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

wszystkim Wykonawcom 

uczestniczącym w Postępowaniu treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków 

ustalono, że bezpłatna anulacja do 20% rezerwacji może nastąpić 

Brak jasno określonych zasady anulacji po tym dniu. Prosimy o 

jednoznaczne określenie konsekwencji anulacji z przekroczeniem zasad lub w przypadku 

Zamawiający przewiduje, iż granicznym terminem na dokonanie bezpłatnej anulacji rezerwacji 

będzie termin 1.07.2016 r. Po tym terminie Zamawiający nie przewiduje możliwości bezpłatnej 

anulacji rezerwacji i poniesie koszty rezerwacji, zgodnie z listą gości przekazaną do tego 

zmiany treści specyfikacji 

konieczności zmiany ogłoszenia, a ponadto 

nie ma potrzeby wprowadzania odpowiednich zmian w ofertach, Zamawiający informuje, że 


