
 

Kraków, dnia 21.02.2022 r. 
 
 

WYJAŚNIENIA NR 3 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na organizację i obsługę studyjnych wyjazdów zagranicznych w ramach 
Projektu „Kreatywna Małopolska II”  finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 
Umiędzynarodowienia małopolskiej gospodarki,  Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z podziałem na 9 części. 
 
Nr sprawy: 2/12/2021/PZP 
 
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w niniejszym postępowaniu 
wpłynęły następujące pytania, na które Zamawiający działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp udziela 
odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: 
Dotyczy części nr 8 - organizacja wizyty studyjnej dla 8 osób z Krakowa (Polska) do Lizbony (Portugalia) w dniach 
między 1 listopada - 4 listopada 2022 roku: 
W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienie w pkt VIII ppkt 1. wskazano, że wylot z Krakowa do Lizbony 
musi odbyć się w dniu 01.11.2022 r., natomiast powrót tj. przylot z Lizbony do Krakowa musi być w dniu 
05.11.2022 r. W pkt 2. znajduje się z natomiast informacja, że Wykonawca ma zapewnić 3 noclegi w Lizbonie.  
Biorąc pod uwagę powyższe tj. przylot do Lizbony w dniu 01.11.2022 r. oraz powrót do Krakowa w dniu 
05.11.2022 r., to grupa przebywać będzie w Lizbonie w dniach 1-5.11.2022 czyli przez okres 4 noclegów. Proszę 
o wyjaśnienie czy przeloty mają nastąpić w dniach 1 i 4 listopada, czy Wykonawca ma zapewnić nie 3, a 4 noclegi 
dla uczestników wyjazdu? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w odpowiedzi zmienia liczbę noclegów określoną w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
na 4 noclegi oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje załącznik nr 1 do SWZ w zakresie pkt VIII 
ppkt 2.:  
 
BYŁO: 
„2. 3 noclegi w hotelu co najmniej 4-gwiazdkowym  w Lizbonie: 

a. W odległości max. 1,5 km od miejsca wydarzenia – Altice Arena & Fil, Parque das Nações, Rossio dos 
Olivais, Lote 2.13.01A, 1990-231 Lisboa. (odległość wyznaczana za pomocą trasy pieszej  

w Google Maps), 
Lokalizacja jest widoczna na stronie: https://www.google.pt/maps/place/Altice+Arena/@38.7685312,-

9.0962184,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd19318570a93b63:0x1c465f5bdc842e42!8m2!3d38.7
685312!4d-9.0940297 

b. w pokojach 1-osobowych z łazienkami wraz ze śniadaniem dla 8 uczestników wizyty studyjnej podczas 
zaplanowanego pobytu. 

c. Widok z okna w pokoju hotelowym nie może obejmować wnętrza hotelu (np. lobby) 
Wykonawca przedstawi, w formularzu oferty, Zamawiającemu przynajmniej po 2 propozycje hoteli 
odpowiadających powyższym wymogom, ostateczny wybór hoteli należy do Zamawiającego. Brak 
przedstawienia w ofercie propozycji hoteli lub przedstawienie propozycji nieodpowiadającej powyższym 
wymaganiom będzie stanowić podstawę do uznania, że treść oferty nie odpowiada treści SWZ.” 
 
JEST: 
„2. 4 noclegi w hotelu co najmniej 4-gwiazdkowym  w Lizbonie: 



 

a. W odległości max. 1,5 km od miejsca wydarzenia – Altice Arena & Fil, Parque das Nações, Rossio dos 
Olivais, Lote 2.13.01A, 1990-231 Lisboa. (odległość wyznaczana za pomocą trasy pieszej  

w Google Maps), 
Lokalizacja jest widoczna na stronie: https://www.google.pt/maps/place/Altice+Arena/@38.7685312,-

9.0962184,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd19318570a93b63:0x1c465f5bdc842e42!8m2!3d38.7
685312!4d-9.0940297 

b. w pokojach 1-osobowych z łazienkami wraz ze śniadaniem dla 8 uczestników wizyty studyjnej podczas 
zaplanowanego pobytu. 

c. Widok z okna w pokoju hotelowym nie może obejmować wnętrza hotelu (np. lobby) 
Wykonawca przedstawi, w formularzu oferty, Zamawiającemu przynajmniej po 2 propozycje hoteli 
odpowiadających powyższym wymogom, ostateczny wybór hoteli należy do Zamawiającego. Brak 
przedstawienia w ofercie propozycji hoteli lub przedstawienie propozycji nieodpowiadającej powyższym 
wymaganiom będzie stanowić podstawę do uznania, że treść oferty nie odpowiada treści SWZ.” 
 
Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji następujących 
dokumentów: 
 

1) specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w następującym zakresie: 
 

W pkt 10 SWZ było: 
10. Termin związania ofertą 
10.1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 24.05.2022 r. 
 
W pkt 10 SWZ jest: 
10. Termin związania ofertą 
10.1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 28.05.2022 r. 
 
W pkt 12 SWZ było: 
12. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert 
12.1.  Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w SWZ nie później niż do dnia 24.02.2022 
r. do godziny 9.00.   
12.2.  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.02.2022 r. o godz. 12.00. 
 
W pkt 12 SWZ jest: 
12. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert 
12.1. Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w SWZ nie później niż do dnia 28.02.2022 
r. do godziny 9.00.   
12.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.02.2022 r. o godz. 12.00. 
 

2) załącznika nr 1 do SWZ szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w następującym zakresie: 
 
W pkt VI ppkt 2. było: 
„2. 5 noclegów w hotelu co najmniej 3-gwiazdkowym  w Tokio: 
a. W odległości max. 1,0 km od stacji metra, z której podróż do miejsca wydarzenia (Makuhari Messe 

Event Hall) wyniesie maksymalnie 30 minut bez przesiadek od miejsca wydarzenia - Makuhari Messe 
Event Hall, Tokio, Japonia (odległość wyznaczana za pomocą trasy pieszej w Google Maps), 

b. w pokojach 1-osobowych z łazienkami wraz ze śniadaniem dla 6 uczestników wizyty studyjnej 
podczas zaplanowanego pobytu. 

c. Widok z okna w pokoju hotelowym nie może obejmować wnętrza hotelu (np. lobby) 
Wykonawca przedstawi, w formularzu oferty, Zamawiającemu przynajmniej po 2 propozycje hoteli 
odpowiadających powyższym wymogom, ostateczny wybór hoteli należy do Zamawiającego. Brak 
przedstawienia w ofercie propozycji hoteli lub przedstawienie propozycji nieodpowiadającej 
powyższym wymaganiom będzie stanowić podstawę do uznania, że treść oferty nie odpowiada treści 
SWZ.” 
 



 

W pkt VI ppkt 2. jest: 
„2. 6 noclegów w hotelu co najmniej 3-gwiazdkowym  w Tokio: 
a. W odległości max. 1,1 km od stacji metra, z której podróż do miejsca wydarzenia (Makuhari Messe 

Event Hall) wyniesie maksymalnie 40 minut z maksymalnie 1 przesiadką od miejsca wydarzenia - 
Makuhari Messe Event Hall, Tokio, Japonia (odległość wyznaczana za pomocą trasy transportem 
publicznym w Google Maps), 

b. w pokojach 1-osobowych z łazienkami wraz ze śniadaniem dla 6 uczestników wizyty studyjnej 
podczas zaplanowanego pobytu. 

c. Widok z okna w pokoju hotelowym nie może obejmować wnętrza hotelu (np. lobby) 
Wykonawca przedstawi, w formularzu oferty, Zamawiającemu przynajmniej po 2 propozycje hoteli 
odpowiadających powyższym wymogom, ostateczny wybór hoteli należy do Zamawiającego. Brak 
przedstawienia w ofercie propozycji hoteli lub przedstawienie propozycji nieodpowiadającej 
powyższym wymaganiom będzie stanowić podstawę do uznania, że treść oferty nie odpowiada treści 
SWZ.” 

 
Niniejsze wyjaśnienia oraz zmiany dokumentów stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia  
i są wiążące dla Wykonawców. 
 
 


