
 

 

 

Wrocław, dnia 12.02.2018 r. 
 

 

INFORMACJA nr 1 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.  Usługi 
hotelarskie dla Gości 39.PPA znak postępowania: ZP/02/18/PPA/US 
 

W związku z otrzymanym zapytaniem, Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia i wzoru 
umowy w następującym zakresie: 
 
Pytanie nr 1: 

Czy w związku z tym, że dysponujemy miejscem parkingowym dla samochodu ciężarowego i 
autobusu oddalonego około 300 m od Hotelu -nasza oferta zostanie rozpatrzona (zdjęcie poglądowe 
w załączeniu)? Istnieje oczywiście możliwość wysadzenia gości tuż przy Hotelu. Nadmienię, że dla 
samochodów osobowych miejsca parkingowe będą dostępne w Hotelowym  garażu podziemnym.  
 
Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści ogłoszenia (rozdział V akapit 5), w następującym zakresie: 

Przed zmianą: 
Usługa obejmuje: śniadania dla każdego Gościa w formie bufetu szwedzkiego z zapewnieniem 
ciepłego posiłku,  bezpłatny dostęp do wi-fi oraz miejsca parkingowe, położone w odległości nie 
większej niż 100 m od  hotelu,  w ilości wskazanej w zestawieniu (w tym 1 miejsce parkingowe dla 
autobusu oraz 1 miejsce parkingowe dla samochodu ciężarowego). Zamawiający zastrzega sobie 
prawo zakwaterowania Gości wraz z psami (maksymalnie 5 psów). 
 

Po zmianie: 
Usługa obejmuje: śniadania dla każdego Gościa w formie bufetu szwedzkiego z zapewnieniem 
ciepłego posiłku,  bezpłatny dostęp do wi-fi oraz miejsca parkingowe strzeżone, położone w odległości 
nie większej niż 100 m od  hotelu,  w ilości wskazanej w zestawieniu, oraz 1 miejsce parkingowe 
strzeżone dla autobusu i  1 miejsce parkingowe strzeżone dla samochodu ciężarowego w odległości 
nie większej niż 300 m od hotelu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwaterowania Gości wraz z 
psami (maksymalnie 5 psów). 
 
Zamawiający dokonał modyfikacji wzoru umowy  (§6 ust. 2),  w następującym zakresie: 
 
Przed zmianą: 
Powyższe ceny zawierają śniadanie, dostęp do wi-fi oraz  opłatę za miejsce parkingowe. Ilość miejsc 
parkingowych zostanie określona w liście gości, o której mowa w §2 ust.4. Wykonawca zobowiązany 
jest zapewnić miejsca parkingowe w odległości nie większej niż 100 metrów od hotelu (w tym 1 
miejsce parkingowe dla autobusu i 1 miejsce parkingowe dla samochodu ciężarowego). 
 
Po zmianie: 
Powyższe ceny zawierają śniadanie, dostęp do wi-fi oraz  opłatę za miejsce parkingowe strzeżone. 
Ilość miejsc parkingowych zostanie określona w liście gości, o której mowa w §2 ust.4. Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić miejsca parkingowe w odległości nie większej niż 100 metrów od hotelu 
oraz 1 miejsce parkingowe dla autobusu i 1 miejsce parkingowe dla samochodu ciężarowego w 
odległości nie większej niż 300 m od hotelu. 
 
UWAGA: 
W związku z wprowadzonymi zmianami, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. J. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław                     
w pok. D/2/003  (sekretariat) do dnia 15.02.2018 r. do godz. 10:00.   



 

 

 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. D/2/011 (sala konferencyjna) w dniu 
15.02.2018 r., o godzinie 10:05. 

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować 
w następujący sposób: 

 
Teatr Muzyczny Capitol 

ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław 
 „Oferta w postępowaniu na  usługi hotelarskie dla Gości 39.PPA 

nr sprawy: ZP/02/18/PPA/US 
nie otwierać przed 15.02.2018 r. godz. 10:05 

 
 
 
 
 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
Teatru Muzycznego Capitol 

Konrad Imiela 


