Warszawa, 26-03-2020 r.
BDG-ZZP.082.2.2020.MM.2
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: Proszę o wyjaśnienie ponieważ w pierwszej części przetargu jest teren Lublin
i Kazimierz Dolny a w wytycznych znajduje się Nowy Sącz?
e) Suchy prowiant w dniu 24 kwietnia (w liczbie 1, dla każdej z osób wymienionych
w punkcie 6.1) - wydawany przy wykwaterowaniu z hotelu w Nowym Sączu, składający się
przynajmniej z trzech kanapek: 1 kanapka z pieczywa razowego i 2 kanapki z pieczywa
białego; składniki: szynka/polędwica, ser żółty, warzywa (sałata, ogórek, pomidor, papryka
do wyboru), 1 owoc świeży, 1 baton czekoladowy, 1 butelka wody niegazowanej 0,5 l, 1
butelka wody gazowanej 0,5 l.
Odpowiedź: Zamawiający w ust. 6 pkt 6.3 lit. e Załącznika nr 1a do Ogłoszenia omyłkowo
wskazał Nowy Sącz. Zamawiający wymaga zapewnienia suchego prowiantu po
wykwaterowaniu z hotelu w Lublinie.
Pytanie 2: Czy dobrze rozumiem że śniadanie ma być dla 3 osób, obiad dla 2 oraz kolacja
dla 2 os? Gdzie grupa ma być zakwaterowana 30 os. Proszę o wyjaśnienie.
Śniadanie - (w liczbie 3, dla osób wymienionych w punkcie 6.1) – szwedzki stół: jasne
i ciemne pieczywo, masło, wędliny, deska serów, twarożek, jogurty, mleko, płatki zbożowe,
dżem, owoce, warzywa, ciepły posiłek (tj. jajecznica, jajka gotowane, parówki lub kiełbaski
na ciepło itp.), kawa z ekspresu, herbata z dodatkami (tj. cukier, cukier brązowy, miód
naturalny, słodzik, mleko, cytryna), woda mineralna;
b) Obiad (w liczbie 2, dla osób wymienionych w punkcie 6.1) - szwedzki stół: zupa, minimum
2
dania
główne
(potrawa
mięsna
oraz
jedno
danie
wegetariańskie),

ziemniaki/frytki/makaron/ryż, zestaw surówek, deser, kawa, herbata z dodatkami (tj. cukier,
cukier brązowy, miód naturalny, słodzik, mleko, cytryna), soki, woda mineralna;
c) Kolacja (w liczbie 2, dla osób wymienionych w punkcie 6.1) – szwedzki stół: minimum 2
dania główne (potrawa mięsna oraz jedno danie wegetariańskie), wędliny, sery, sałatka
warzywna, jasne i ciemne pieczywo, masło, herbata z dodatkami (tj. cukier, Załącznik nr 1a
do Ogłoszenia cukier brązowy, miód naturalny, słodzik, cytryna), soki, woda mineralna
(gazowana i niegazowana)
Odpowiedź: Wymagania z punktu 6.3 SOPZ należy czytać w ten sposób, że liczba określa
ilość podanych posiłków jednego rodzaju dla wszystkich osób dla których Wykonawca
zapewni zakwaterowanie. I tak zapis "Śniadanie - (w liczbie 3, dla osób wymienionych w
punkcie 6.1)” informuje Wykonawcę, że zobowiązany jest zapewnić trzy razy posiłek typu
śniadanie dla wszystkich uczestników wizyty dla których zapewni zakwaterowanie (punkt 6.1
SOZP)
Dodatkowo Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem XVII ust. 5 Ogłoszenia przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, najpóźniej w chwili jej zawarcia,
Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że: obiekty, w których będzie realizowana usługa,
spełniają wymagania o których mowa w pkt. 2 SOPZ, wraz ze wskazaniem miejsca
zakwaterowania (nazwa hotelu i adres, standard hotelu). Punkt 2 SOPZ szczegółowo określa
wymagania co do miejsca zakwaterowania, natomiast ilość uczestników wizyty studyjnej, dla
których Wykonawca ma zapewnić zakwaterowanie i posiłki została opisana w punkcie 6.1
SOPZ.
Wyjaśnienia stanowią integralną część Ogłoszenia i Szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia
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