
  
 

 

 

 

 

Politechnika Lubelska 

Biuro Zamówień Publicznych 

20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40A 

tel. +48 81 538 46 32, e-mail: bzp@pollub.pl   

 

 

 

Lublin, dnia 21 lutego 2020 r. 

 
Nr sprawy KP-272-PNK-8/2020 - 29 
 

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 214 000 EURO 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa pośrednictwa polegająca na sukcesywnym 

świadczeniu usług rezerwacji miejsc noclegowych oraz usług cateringowych i restauracyjnych dla Politechniki 

Lubelskiej z podziałem na części. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp, dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi 

na złożone we wniosku zapytania treści SIWZ zapytanie bez ujawniania jego źródła w następującym zakresie: 

 
Pytanie 1  

Sub: Brokerage Service Consisting In The Successive Provision Of Accommodation Reservation Services As Well 

As Catering And Restaurant Services For The Lublin University Of Technology Divided Into Parts  Tender No.: 

513460-N-2020  

……………….. is a company based in Mumbai, India. We are interested in participating in the tender mentioned above 

hence want to get more information about the same. Considering the geographical constraint of personally reviewing 

the document, I request you to provide us the following details before we buy the document: 

1) List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of Materials required. 

2) Soft Copy of the Tender Document through email. 

3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender. 

4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines 

5) Estimated Budget for this Purchase 

6) Any Extension of Bidding Deadline? 

7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes? 

We will submit our offer for the same if the goods or services required fall within our purview. Also we would like to be 

informed of future tenders from your organization. Hence, we request you to add our name to your bidder's list and do 

inform us about upcoming Projects, Tenders. We will be highly obliged if you can send us your complete & latest 

contact information. This will help us reaching to you faster. 

Please revert back to this same mail . 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zasadą określoną w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.), powtórzoną również w Rozdziale VIII ust. 3 SIWZ 

postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. W związku z tym wszelkie zapytania, 

dokumenty i oświadczenia należy przekazywać w języku polskim.  

Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie wymagania dotyczące warunków udziału w postępowaniu, a także opis 

przedmiotu zamówienia znajdują się w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:  

http://www.pollub.pl/pl/uczelnia/zamowienia-publiczne/przetargi/kp-272-pnk-82020-usluga-posrednictwa-

polegajaca-na-sukcesywnym-swiadczeniu-uslug-rezerwacji-miejsc-n 

 

 

                     Podpisano 

Z-ca Kanclerza Politechniki Lubelskiej 

Agnieszka Kluska 
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