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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 15/14/PN) na Operator
logistyczny szkoleń dla pracowników Beneficjentów zakwalifikowanych do
udziału w projekcie o akronimie SIMS pn. ,,Wsparcie zarządzania
infrastrukturą badawcza beneficjentów działań 2.1 oraz 2.2 POIG.”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm), uprzejmie
informuję, iż w dniu 19 maja 2014 r. do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam treść zapytań
w nich zawartych wraz z wyjaśnieniem udzielonym przez Zamawiającego.
Pytanie 1
Wykonawca zapewni wyżywienie w następującym zakresie:
- w przypadku warsztatów 2-dniowych: dwa śniadania, dwa lunche, trzy kolacje, cztery
przerwy kawowe.
Czy śniadania mają być 1-go i 2-go dnia konferencji czy np. 2-go dnia konferencji i jeden dzień
po konferencji
- lunche: rozumiemy, że lunch ma być 1-go i 2-go dnia konferencji
- przerwy kawowe: rozumiemy, że po dwie przerwy każdego dnia konferencji
- trzy kolacje - proszę o określenie w które dni ma być kolacja – czy jeden dzień przed
konferencją oraz 1-go i 2-go dnia konferencji czy mają być tylko np. dwie kolacje - dzień przed
i 1-go dnia lub tylko 1-go i 2-go dnia konferencji?
Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że ilość posiłków winna być zgodna z wymaganiami zawartymi
w SIWZ, tzn. np. przy założeniu, że warsztat odbywał będzie się w sobotę i niedzielę
Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić w piątek – kolację, następnie w sobotę – śniadanie,
4 przerwy kawowe w ciągu dnia, lunch oraz kolację, a w niedzielę – śniadanie, 4 przerwy
kawowe w ciągu dnia, lunch oraz kolację. W sumie: 2 śniadania, 2 lunche, 3 kolacje, 8 przerw
kawowych.
Pytanie 2
Wykonawca zapewni wyżywienie w następującym zakresie:
-w przypadku szkoleń otwartych 2-dniowych: śniadania, lunche.
Czy dla tych szkoleń są przewidziane przerwy kawowe i kolacje oraz ile i w które dni
- ile śniadań - jedno czy dwa
- lunche: rozumiemy, że lunch ma być 1-go i 2-go dnia konferencji?
Odpowiedź
Przykład nr 2
Zamawiający wyjaśnia, że przy założeniu, że szkolenie otwarte odbywać się będzie w
sobotę i niedzielę Wykonawca zapewni:
sobota – śniadanie, lunch, 4 przerwy kawowe niedziela– śniadanie, lunch, 4 przerwy kawowe
W przypadku szkoleń otwartych Zamawiający nie przewiduje kolacji.
Pytanie 3
Wykonawca zapewni zakwaterowanie w zakresie:
-w przypadku warsztatów 2-dniowych: 2 noclegi lub w uzasadnionych przypadkach 3 noclegi.
Czy noclegi mają być na jeden dzień przed konferencją i w 1-szym dniu konferencji, czy w 1szym i 2-gim dniu konferencji i wówczas wyjazdy byłyby 3-go dnia czyli już jeden dzień po
konferencji?
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że np. dla warsztatu odbywającego się w sobotę i niedzielę winny być
zapewnione noclegi podstawowe czyli z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę.
Dodatkowo możliwy jest nocleg z czwartku na piątek lub z niedzieli na poniedziałek.
Konkretny dzień noclegu dodatkowego uzależniony będzie od planu warsztatów/szkolenia
i możliwości dojazdu na miejsce, który rozpatrywany zostanie indywidualnie dla stażystów
przy każdym szkoleniu/warsztacie.

Pytanie 4
Wykonawca zapewni zakwaterowanie w zakresie:
- w przypadku szkoleń otwartych dwudniowych - 2 noclegi lub w uzasadnionych przypadkach

3 noclegi.
Czy noclegi mają być na jeden dzień przed konferencją i 1-szym dniu konferencji, czy 1-szym
i 2-gim dniu konferencji i wówczas wyjazdy byłyby 3-go dnia czyli już jeden dzień po
konferencji?
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że np. dla warsztatu odbywającego się w sobotę i niedzielę winny być
zapewnione noclegi podstawowe czyli z piątaku na sobotę oraz z soboty na niedziele.
Dodatkowo możliwy jest nocleg z czwartku na piątek lub z niedzieli na poniedziałek.
Konkretny dzień noclegu dodatkowego uzależniony będzie od planu warsztatów/szkolenia i
możliwości dojazdu na miejsce, który rozpatrywany zostanie indywidualnie dla stażystów przy
każdym szkoleniu/warsztacie.
Przypominamy, że koszty wyżywienia i zakwaterowania nie wchodzą w koszt obsługi operatora
szkoleń stanowiący o cenie przedstawionej w ofercie.
Pytanie 5
Czy Wykonawca powinien przyjąć iż kwota 464863,07 Euro jest przeznaczona tylko na usługę
operatora logistycznego za 40 dwudniowych warsztatów dla 15 osób i 4 dwudniowe szkolenia
otwarte dla 200 osób?
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że kwota 464 863,07 euro jest wartością szacunkową zamówienia,
która została wyliczona dla całego zamówienia, tzn. łącznie z pozostałymi kosztami elementów
wymienionych w pkt 3.2. SIWZ (patrz odpowiedź na pytanie 6). Natomiast kwota, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia zostanie, zgodnie z
art. 86 ust. 3 uPzp, podana przed otwarciem ofert.
Pytanie 6
Czy kwota podana przez Zamawiającego jako szacunkowa wartość Zamówienia obejmuje
wynagrodzenia operatora logistycznego oraz koszty elementów wymienionych w pkt. 3.2
SIWZ tzn.
koszty zapewnienia sali
zapewnienie wyposażenia Sali oraz materiałów potrzebnych trenerom prowadzącym
szkolenia w szczególności: rzutnik, laptop, flipchart, flamastry, etc.

zapewnienie wyżywienia dla uczestników szkoleń koordynatorów za strony NCBR i
trenerów
zapewnienie zakwaterowania dla uczestników szkoleń oraz koordynatorów za strony
NCBR i trenerów
zapewnienie dojazdów dla uczestników szkoleń bądź refundacja kosztów dojazdu
zapewnienie koordynatora szkolenia oraz recepcji po stronie wykonawcy.
Odpowiedź
Tak

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp dokonał
modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w zakresie załącznika nr 1 do
SIWZ, a mianowicie szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, pkt IX. ODBIÓR I
PŁATNOŚĆ, ppkt 2 otrzymał brzmienie:
„2.
Całkowity koszt szkolenia obejmie koszty opłaty operacyjnej Wykonawcy
przedstawione w ofercie (która obejmuje również wynagrodzenie koordynatora ze strony
operatora) i pozostałe koszty, w skład których wchodzą: koszty materiałów, koszty
zakwaterowania, wyżywienia, transportu, ubezpieczenia oraz wynajmu sal wraz
z wyposażeniem, które zależą od wybranych przez Zamawiającego przed każdym szkoleniem
miejsc.”
Niniejsze wyjaśnienia i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.
Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień nie jest konieczny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, zatem miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pozostają
bez zmian.

