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IMIM/DOP/  2612 /13 

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW 

 
znak sprawy: PN-27-2013 
 

Dotyczy: organizacji międzynarodowej, czterodniowej konferencji naukowej zatytułowanej: 
„XII International Symposium on Explosive Production of New Materials: Science, Technology, 
Business and Innovations (EPNM-2014)” organizowanej przez Instytut Metalurgii i Inżynierii 
Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN. 
 
Pytania: 
Uprzejmie proszę o udzielenie następujących informacji w temacie przetargu  PN-27-2013: 
  
1) czy w wycenie mają zostać uwzględnione noclegi dla 80 osób? Jeśli tak, to  jakiej strukturze 
pokoi? 
2) w punkcie o wyżywieniu pojawia się informacja o 3 kolacjach serwowanych, zaś z programu 
ramowego wynikają 2, dodatkowo na niedzielę zaplanowany jest bufet w hotelu wg programu, 
brak jest natomiast o nim informacji w punkcie o wyżywieniu 
3) proszę o doprecyzowanie pojęcia kostka dziennikarska 
4) proszę o informację, ile maksymalnie plastikowych tabliczek będzie potrzebnych jako 
odentyfikatory przez cały czas trwania konferencji 
5) proszę o doprecyzowanie, czy ścianka promocyjna oraz roll-upy do instalacji będą zapewnione 
przez IMIM 
6) proszę o doprecyzowanie, co rozumieją Państwo poprzez obsługę punktu informacyjnego, czy 
wykonawca ma zapewnić hostessy do zbierania wizytówek? 
7) jeśli wykonawca startuje tylko w części I, to wymagania dotyczące  parkingu, osoby w sali 
konferencyjnej itd leżą w całości po stronie Wykonawcy części II? 
 8) W związku z tym, że powyższe elementy budzą wątpliwości a czas od ogłoszenia przetargu do 
składania ofert wynosi zaledwie 9 dni zwracam się z uprzejmą prośbą o pilną odpowiedź oraz o 
możliwość wydłużenia terminu składania ofert o kilka dni. 
 
Odpowiedzi: 
Ad 1: Nie została wyszczególniona struktura pokoi. Noclegi nie podlegają wycenie. Uczestnicy 

konferencji pokrywają koszt noclegu indywidualnie. 
Ad 2: Planowane zgodnie z harmonogramem są następujące posiłki w porze kolacji: 

dwie w hotelu (poniedziałek 26.05.2014 oraz środa 28.05.2014) oprócz tego bankiet w 
Wieliczce (27.05.2014), oraz bufet w niedzielę (25.05.2014). 

Ad 3: „Kostka dziennikarska” to urządzenie, które stosowane jest do dystrybucji sygnału audio z 
systemu konferencyjnego dla potrzeb dziennikarzy, reporterów i innych osób mogących 
podłączyć swoje urządzenia rejestrujące dźwięk. 

Ad 4: Maksymalna ilość identyfikatorów wynosi 150 sztuk. 
Ad 5: Nie. 



 

 

Ad 6: Obsługa punktu informacyjnego będzie prowadzona przez IMIM PAN, zgodnie z pkt. 3.2.3 
SIWZ, natomiast wymagane jest przygotowanie stanowiska (stół wraz nakryciem, krzesło 2 
sztuki). 

Ad 7: Nie. 
Ad 8: Zamawiający przesunie termin składania ofert. 
 
Pytania: 
Ze względu na bardzo krótki termin  przygotowania  dokumentacji do przetargu nr  PN 27-
2013  zwracamy się z uprzejmą prośbą o   wydłużenie terminu  składania  
„oferty na organizację międzynarodowej czterodniowej konferencji naukowej zatytułowanej: XII 
International Sympozjum on Explosive Production of New Materials: Science, Technology, 
Business and Innovations  (EPNM 2014) organizowanej przez Instytut Metalurgii Inżynierii 
Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN.” 
PN-27-2013   do dnia  18 października 2013. (piątek)  
 
Odpowiedzi: 
Zamawiający przesunie termin składania ofert. 
 
Pytania: 
Dotyczy: organizacji międzynarodowej, czterodniowej konferencji naukowej zatytułowanej: 
„XII International Symposium on Explosive Production of New Materials: Science, Technology, 
Business and Innovations (EPNM-2014)” organizowanej przez Instytut Metalurgii i Inżynierii 
Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN. 
Pytania: 
Zapytania w zakresie postępowania numer PN – 27-2013 
Pytanie 1: 
Dotyczy punktu numer 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA podpunkt 1. „Przedmiotem 

zamówienia jest: organizacja międzynarodowej, czterodniowej konferencji naukowej zatytułowanej: „XII 

International Symposium on Explosive Production of New Materials: Science, Technology, Bussiness and 

Innovations (EPNM-2014)” organizowanej przez Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. 

Aleksandra Krupkowskiego PAN. Ramowy program konferencji:…” 
W ramowym programie konferencji ujęte są daty maj 2013 – jest to błąd, data poprzedza bieżącą 
datę kalendarzową. Prosimy wyjaśnienie. Prosimy o podanie dat planowanej konferencji. 
Pytanie 2: 
Dotyczy punktu numer 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA podpunkt 1. „ Przedmiotem 

zamówienia jest: organizacja międzynarodowej, czterodniowej konferencji naukowej zatytułowanej:……” 
Zgodnie z zapisem z SIWZ konferencja ma być czterodniowa, jednak po zapoznaniu się z 
ramowym planem wynika, że będzie obejmować co najmniej 5 dni. Prosimy o wyjaśnienie.  
Pytanie nr 3: 
Dotyczy punktu 3.2 Wymagania organizacyjne dotyczące części I podpunkt Miejsce i sposób 
realizacji konferencji  3.2.1.” miejscowość: Kraków (z uwagi na charakter imprez towarzyszących max. 10 

min. drogi pieszo od przystani barek wodnych oraz Wawelu oraz max. 15 min. drogi komunikacją miejską od 

Dworca Centralnego), w hotelu o standardzie czterogwiazdkowym, (w rozumieniu przepisów Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których 



 

 

są świadczone usługi hotelarskie), w którym będzie się znajdować sala konferencyjna oraz dostępne pokoje 

noclegowe (min. 80 miejsc noclegowych dostępnych w terminie konferencji)... „ 
Zgodnie z SWIZ wymagane jest min. 80 miejsc noclegowych. Bardzo proszę o zwrotną informacje 
czy pokoje mają być jedno- czy dwu osobowe. 
Prosimy o odpowiedzi na powyższe. 
4 W związku z faktem, że termin składania ofert to 16.10.2013 a pojawia się kilka nieścisłości w 
SWIZ, wnosimy o przedłużenie terminu składania oferty min o 5 dni od daty otrzymania 
odpowiedzi. 
 
Odpowiedzi: 
Ad. 1. Organizowana Konferencja zgodnie z pkt 5 SIWZ  odbywa się w terminie 25-30.05.2014. 

(Została wprowadzona zmiana w SIWZ). 
Ad. 2  Planowany termin czasu konferencji wynosi 5 dni. 
Ad. 3 Nie zostało wyszczególnione. 
Ad. 4 Zamawiający przesunie termin składania ofert. 
 
Pytania: 
W związku z przygotowywaniem oferty przetargowej uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe 
pytania:  
 
1) w jaki sposób  będą rezerwowane noclegi?  W SWIZ jest tylko wspominane o zapewnieniu 
dostępności miejsc noclegowych. Czy maja być one wycenione w ofercie? Czy będą płatne przez 
uczestników na miejscu? 
2) Proszę o podanie menu dla  
*welcome reception  i bufet dniu 25.05.2014 
*Bankiet w Wieliczce  
*Jakie napoje mają być serwowane podczas rejsu, czy na jednego uczestnika ma przypadać 
określona ilość napoi, czy ma być to open bar?  
3) Uprzejmie proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany programu  w 
dniu 28.05.2014 ( środa).  
4) Zwiedzanie Wawelu nie będzie możliwe po godz. 17:00. Muzeum będzie zamknięte.  
Czy dopuszczalna jest zmiana kolejności poszczególnych punktów programu: Zwiedzanie 
Wawelu rano, a po zakończeniu zwiedzania prezentacje i wystąpienia w hotelu ?  
 
Odpowiedzi: 
Ad 1. SIWZ nie przewiduje specyfikacji struktury noclegów. Noclegi będą rezerwowane i opłacane 

indywidualnie przez uczestników konferencji.  Noclegi nie podlegają wycenie. 
Ad 2.  Do uzgodnienia z Zamawiającym zgodnie z punktem 3.2.4.5 SIWZ 
Ad 3  i Ad 4  Do uzgodnienia z Zamawiającym, dopuszcza się możliwość przesunięcia godziny 

zwiedzania Wawelu oraz zmiany programu. 
 


