Piła, dnia 09 maja 2016 roku

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zapewnienie noclegu i wyżywienia dla uczestników XXVII
Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164), na
skutek wniesionych pytań odpowiada:

Pytanie 1. Jaki ma być standard pokoi, z łazienkami czy bez, od 1 do 8 osobowe, wyposażonych w pościel, ręczniki.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zakwaterowanie w ośrodku, pensjonacie, motelu, hotelu minimum 100 osób jednocześnie.
Obiekt powinien być usytuowanym w odległości do 20 km od miejscowości Jastrowie. Musi posiadać jadalnię lub
musi ona znajdować się w innym budynku na tej samej posesji. Sala jadalna powinna być wyposażona w odpowiednią
ilość miejsc siedzących, aby można było wydać i umożliwić konsumpcję poszczególnych posiłków przez wszystkich
zakwaterowanych uczestników w krótkim okresie czasu.
Zamawiający dopuszcza zakwaterowanie uczestników w pokojach maksymalnie 6 osobowych, wyposażonych
w pojedyncze lub piętrowe łóżka z czystą pościelą. Pokoje muszą posiadać dostęp do łazienek z pełnym węzłem
sanitarnym lub z węzłem sanitarnym na korytarzu wyposażonych w ciepłą wodę i papier toaletowy.
Obiekt musi spełniać wymogi prawa związane z higieną, sanitarne i p.poż.

Pytanie 2. Jakie wyżywienie, śniadanie szwedzki stół, obiad – forma, zakres, kolacja – forma, zakres, godziny
spożywania posiłków?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że wyżywienie składa się z trzech posiłków:
- śniadanie - w formie porcji,
- obiad - w formie porcji - zupa, drugie danie, dodatki, napój ciepły lub zimny,
- kolacji - w formie porcji – zimny lub ciepły posiłek, dodatki, napój ciepły lub zimny,

Posiłki powinny być różnorodne i wydawane w takich godzinach, by nie kolidowały z programem występów dla
danego zespołu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany danego posiłku w formę tzw. suchego prowiantu. Zamawiający
zgłosi ten fakt Wykonawcy najpóźniej do godz. 16 dnia poprzedzającego.

Powyższa treść zostanie zamieszczona na stronie: www.bip.rck.pila.pl

