Warszawa, 25-03-2020 r.
BDG-ZZP.082.4.2020.MM.1
Nr postępowania: 17/GDOŚ/2020
Uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego jako usługa społeczna na podstawie art. 138o ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
na: Świadczenie usług w zakresie organizacji technicznej cyklu jedenastu dwudniowych
szkoleń z zakresu przepisów o ochronie przyrody dla przedstawicieli władzy
sądowniczej w ramach projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej
ochrony przyrody.
WYJAŚNIENIA
Zamawiający - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, działając na podstawie Rozdziału
VII ust. 5 Ogłoszenia o zamówieniu, udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Prosimy o wskazanie wartości zamówienia, podanej w protokole z szacowania.
Odpowiedź: Zamawiający wskaże
z postępowania po otwarciu ofert.
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Pytanie 2: W związku z wprowadzonym stanem epidemii i podjętymi w ślad za tym działania
w wielu apelacjach (wstrzymanie delegacji i szkoleń), jak również z ograniczonym dostępem
do osób decyzyjnych w wielu hotelach (praca zdalna), Wykonawca wnosi o zmianę terminów
realizacji zamówienia, z przesunięciem ich o co najmniej miesiąc.
Powyższe uzasadnia również zmianę terminu składania oferty.
Odpowiedź: Zamawiający planuje zorganizowanie szkoleń w zakładanych terminach.
Organizacja szkoleń we wskazanych terminach jest wynikiem rozpoczętej rekrutacji
uczestników. Ponadto zalecenia związane z wprowadzonym stanem epidemii odnoszą się
m.in do ograniczenia organizacji wydarzeń zaplanowanych w najbliższych tygodniach, nie ma
formalnych postanowień na podstawie których organizacja szkoleń zaplanowanych
w późniejszych terminach tj. od 19 maja do 30 czerwca br. powinna zostać anulowana. Wzór
umowy przewiduje możliwość zmiany terminów w przypadku przedłużającego się stanu
epidemii lub zakazów wydanych przez organy państwowe. W przypadku gdy szkolenia z ww.
powodów nie będą mogły się odbyć zostanie zmieniony ich termin.

Pytanie 3: Proszę o zmianę zapisu w Ogłoszeniu ROZDZIAŁ IX. PRZYGOTOWANIE
OFERTY Oferta Wykonawcy musi zawierać: 3) wydruk ze strony internetowej (aktualny na
dzień złożenia oferty), potwierdzający posiadanie przez hotel wymaganej średniej
arytmetycznej oceny na mapach Google co najmniej 4,0 przyznanej przez min. 50
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użytkowników. Wydruk ze strony internetowej zostanie uznany za aktualny, jeżeli potwierdzi
spełnienie wymagania w okresie od dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu do terminu
składania ofert, na:
3) print screen/wydruk/skan (aktualny na dzień złożenia oferty), potwierdzający posiadanie
przez hotel wymaganej średniej arytmetycznej oceny na mapach Google co najmniej 4,0
przyznanej przez min. 50 użytkowników. Wydruk ze strony internetowej zostanie uznany za
aktualny, jeżeli potwierdzi spełnienie wymagania w okresie od dnia publikacji Ogłoszenia
o zamówieniu do terminu składania ofert
Ponadto, proszę o wyjaśnienie, czy wymóg dotyczy wszystkich hoteli położonych
w miejscowościach wskazanych w SOPZ?
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zamianę zapisu w Ogłoszeniu o zamówieniu, rozdział
IX ust. 1 pkt 3 dopuszczając przekazanie potwierdzenia spełnienia wymogu posiadania przez
hotel wymaganej średniej arytmetycznej oceny na mapach Google co najmniej 4,0 przyznanej
przez min. 50 użytkowników w formacie: print screen/wydruk/skan.
W związku z powyższym rozdział IX ust. 1 pkt 3 Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje nowe
następujące brzmienie:
„print screen/skan/wydruk ze strony internetowej (aktualny na dzień złożenia oferty),
potwierdzający posiadanie przez hotel wymaganej średniej arytmetycznej oceny na mapach
Google co najmniej 4,0 przyznanej przez min. 50 użytkowników. print screen/skan/wydruk ze
strony internetowej zostanie uznany za aktualny, jeżeli potwierdzi spełnienie wymagania
w okresie od dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu do terminu składania ofert.
Potwierdzenie spełnienia wymogu ma być dołączone dla każdego hotelu wskazanego
w formularzu oferty.”

Pytanie 4: Uprzejmie proszę o informację czy możliwa jest zmiana terminu składania ofert
w ramach projektu „Świadczenie usług w zakresie organizacji technicznej cyklu jedenastu
dwudniowych szkoleń z zakresu przepisów o ochronie przyrody dla przedstawicieli władzy
sądowniczej w ramach projektu LIFE15GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej ochrony
przyrody Nr referencyjny : 17/GDOŚ/2020” na termin późniejszy niż wskazany obecnie 3103-2020
Z uwagi na zaistniałą sytuację w kraju wynikającą z zagrożenia epidemicznego proszę
o informację czy zaznaczone w projekcie terminy szkoleń planowanych na maj 2020 r mogą
zostać przez Państwa przesunięte.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 2.

Pytanie 5: W nawiązaniu do postępowania nr sprawy: 17/GDOŚ/2020 i zapisu odnoszącego
się do obiektów, w których mają odbyć się szkolenia:
„Hotel musi znajdować się w granicach administracyjnych wyżej wymienionych miast.
Lokalizacja hotelu musi umożliwiać dojazd do hotelu środkami publicznej komunikacji
miejskiej. Szkolenia muszą odbywać się w hotelu posiadającym decyzję o zaszeregowaniu
i nadaniu co najmniej kategorii trzech gwiazdek lub w obiekcie o standardzie co najmniej

3 gwiazdkowego hotelu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19
sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone
usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166, z późn. zm.).oraz posiadającego średnią
arytmetyczną ocenę na mapach Google co najmniej 4,0 na podstawie opiniimin.50
użytkowników(obowiązując w okresie od dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu do terminu
składania ofert)”
Informuję, że w miejscowości Augustów nie ma obiektu, który spełniałby wymagania
odnoszące się do odpowiedniego standardu i lokalizacji, by umożliwiony był dojazd do obiektu
środkami publicznej komunikacji miejskiej. Proszę więc o usunięcie wymagań w odniesieniu
do umożliwienia dojazdu do obiektu środkami publicznej komunikacji miejskiej.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał weryfikacji stawianych wymagań dla obiektów w których
mają odbyć się szkolenia. W związku z przeprowadzoną weryfikacją Zamawiający informuję,
że w miejscowości Augustów istnieją obiekty, które spełniają wymagania jakie zostały
wskazane w rozdziale 3 SOPZ ust. 4.
W związku z powyższym nie ma podstaw do usunięcia przez Zamawiającego zapisu
odnoszącego się do lokalizacji obiektu, która będzie umożliwiać dojazd do obiektu środkami
publicznej komunikacji miejskiej
Pytanie 6: Niniejszym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści pkt. 7.2) SOPZ ogłoszenia
nr 17/GDOŚ/2020. Mianowicie kiedy - w jakim terminie - Zamawiający będzie informował
Wykonawcę o zamianie 2-go dnia szkolenia z zajęć w sali szkoleniowej na wizytę terenową?
W pkt. 7.1) gdzie jest mowa o zmianie liczby pokoi, posiłków, przerw kawowych i liczby osób
do ubezpieczenia, Zamawiający ma informować o nich Wykonawcę na 5 dni przed
rozpoczęciem każdego szkolenia, a w pkt. 7.2) nie ma słowa o terminie zamiany organizacji
2-go dnia szkolenia, prawo do której zastrzega sobie Zamawiający, a która wiąże się
z podjęciem określonych działań przez Wykonawcę, na realizację których potrzebny jest czas.
Odpowiedź: Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zmianie sposobu organizacji drugiego
dnia szkolenia na 5 dni przed rozpoczęciem każdego szkolenia.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Ogłoszenia o zamówieniu.
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