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DO WYKONAWCÓW 

 

odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zawarcie umów ramowych na 
świadczenie usług hotelarskich 

(nr sprawy 14/22) 

 

 

 

Zamawiający – Polska Agencja Prasowa S.A., zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) w odpowiedzi na pytania wykonawców złożone w 

przedmiotowym postępowaniu, odpowiada:  

 

Pytanie 

Szanowni Państwo, zadanie nr 3 jest bezprzedmiotowe. W mieście łódź nie ma obiektu o kat 5*. 

Odpowiedź 

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w Zadaniu nr 3 – hotel pięciogwiazdkowy w Łodzi: 

 

1/ Ustęp 1, Rozdział X - Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert – Zadanie nr 3, otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„Cena oferty – 100% 
 
Do oceny ofert Zamawiający wykorzysta poniższe dane, które zostaną podane przez Wykonawców w 
ofertach: 
 
Cena 1 doby hotelowej w pokoju 1-osobowym typu standard w hotelu pięciogwiazdkowym lub w 
hotelu czterogwiazdkowym, który  dysponuje pokojami o podwyższonym standardzie, porównywalnym 
do pokoi w hotelach pięciogwiazdkowych, w Łodzi  
 
Punkty w tym kryterium zostaną wyliczone w następujący sposób: 
I ETAP: 

CO = (C1dh x 15)  
gdzie: 
 CO = cena oferty 
 C1dh = cena 1 doby hotelowej w pokoju 1-osobowym, 

15 – szacunkowa liczba dób hotelowych w pokoju 1-osobowym 
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II ETAP: 

C5Ł = COMIN/Cox x 100 pkt 
 

gdzie: 
 C5Ł = cena oferty najkorzystniejszej 
 COMIN = najniższa cena oferty wynikająca ze złożonych ofert, 
 COX = cena oferty badanej.”  
 

 

2/ Punkt II ust. 1  Rozdział XXI - Przedmiot zamówienia – Zadanie nr 3, otrzymuje następujące 
brzmienie: 
 

„Zadanie nr 3 - Łódź - hotel 5 gwiazdkowy lub hotel czterogwiazdkowy, który  dysponuje pokojami o 

podwyższonym standardzie, porównywalnym do pokoi w hotelach pięciogwiazdkowych” 

 

 

 

 

 


