Warszawa, 25-03-2020 r.
BDG-ZZP.082.2.2020.MM.1
Nr postępowania: 16/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 transportu i hotelarsko-gastronomicznych polegających na
zapewnieniu: noclegu, wyżywienia, transportu oraz sali konferencyjnej, podczas
spotkania Grupy Roboczej ds. Pozwoleń Zintegrowanych, funkcjonującej w ramach
krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami
unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”, organizowanych 21-24 kwietnia
2020 r. na terenie woj. lubelskiego oraz 11-13 maja 2020 r. w Płocku.
WYJAŚNIENIA
Zamawiający - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, działając na podstawie Rozdziału
VII ust. 5 Ogłoszenia o zamówieniu, udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1. Gdzie ma się odbyć obiad w dniu 23 kwietnia po wizycie w zakładach BRW
od 15:00 do 18:30?
Odpowiedź: Zamawiający nie narzuca Wykonawcy lokalizacji miejsca, w którym zapewniony
ma być obiad w dniu 23 kwietnia, niemniej ze względu na porę zakończenia spotkania
w zakładach BRW w Biłgoraju wskazane jest, aby zapewniony był na terenie Biłgoraja.
Pytanie 2. Jaki dystans przewiduje Zamawiający w kwestii usługi transportowej w każdej
z części zamówienia.
Odpowiedź: Dystans wyznaczają adresy miejsc początkowych i końcowych podróży,
podanych w punkcie 6.2 każdego z SOPZ. Dobór niektórych z nich (miejsca
zakwaterowania, miejsca organizacji posiłku) zależny jest od Wykonawcy i stanowi
przedmiot jego oferty.
Pytanie 3. Czy obiady w dniach 22.04 i 23.04 (część 1 zamówienia) mogą być podane
w hotelach, w których zakwaterowani będą uczestnicy, czy też mają być zorganizowane
podczas przejazdu 'na trasie'?
Odpowiedź: W dniu 22 kwietnia obiad może być zorganizowany w miejscu zakwaterowania,
co jest zaznaczone w SOPZ, w punkcie 6.2 przy opisie usługi transportowej. W dniu 23
kwietnia ze względu na porę zakończenia spotkania w zakładzie BWR wskazane jest, aby
obiad został zorganizowany na terenie Biłgoraja.
Pytanie 4. Czy Zamawiający określa konkretne miejsce podania obiadu w dniu 13.05.2020
(część 2 zamówienia)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie określa miejsca podania obiadu tego dnia, wymaga
jedynie, aby jego organizacja została zapewniona w wyznaczonym w SOPZ przedziale
czasowym.
Pytanie 5. Czy Zamawiający stawia wymogi techniczne wobec pojazdu, którym będzie
świadczona usługa transportowa?
Odpowiedź: Wymogi dotyczące pojazdu określone są w punkcie 6.2 SOPZ oraz w
paragrafach 2 i 4 Wzoru Umowy
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