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Warszawa, 6 listopada 2018 r.

Wykonawcy
(znak zamówienia: BDG.WZP.311.22.2018.7.MW)

Dotyczy: zamówienia pn. Organizacja warsztatów komputerowych dla użytkowników
rezultatów Projektu „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” (ZSUN I)
oraz konferencji podsumowującej realizację Projektu ZSUN I

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA
Zgodnie z treścią Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne, zwanego dalej ogłoszeniem,
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zgłoszone do treści ogłoszenia.

Pytanie 1:
Jest wymagane - "W zakresie części I przedmiotu zamówienia Co najmniej dwie usługi,
polegające na organizacji szkoleń/warsztatów komputerowych (w tym zapewnienie obsługi
organizacyjno-technicznej, sali szkoleniowej, sprzętu komputerowego, cateringu, noclegu) dla co
najmniej 40 osób jednocześnie." Mają być zorganizowane szkolenia dla max. 504 uczestników
(w 6 terminach, każdy po max. 84 os.), a wymaganych jest max. 6 noclegów ( dla spotkań
określonych w pkt. 2, 4 i 5 Tabeli nr 1)- czyli noclegi mają być zapewnione dla maksymalnie 1,2
% osób uczestniczących w szkoleniach. Mam pytanie, czy zasadne jest wymaganie wykazania się
organizacją warsztatów z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i jednocześnie organizacji
noclegów? Gdyż jednoczesne wymagania tych dwóch usług zawężają możliwość składania ofert
przez Wykonawców - ograniczają liczbę Wykonawców. Moja firma organizuje od lat warsztaty
komputerowe, ale nie wymagano od nas noclegów. A za to często przy organizacji innych szkoleń
i konferencji (z użyciem 1-2 laptopów dla prowadzących) organizujemy noclegi i to dla wielu
osób. Tak więc umiemy organizować szkolenia komputerowe i noclegi - ale nie w jednej usłudze.

Aby rozszerzyć możliwość wzięcia udziału przez większą liczbę Wykonawców proszę o zmianę
zapisu na:
"W zakresie części I przedmiotu zamówienia Co najmniej dwie usługi, polegające na organizacji
szkoleń/warsztatów komputerowych (w tym zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej, sali
szkoleniowej, sprzętu komputerowego, cateringu) dla co najmniej 40 osób jednocześnie."
lub
"W zakresie części I przedmiotu zamówienia Co najmniej dwie usługi, polegające na organizacji
szkoleń/warsztatów komputerowych (w tym zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej, sali
szkoleniowej, sprzętu komputerowego, cateringu) dla co najmniej 40 osób jednocześnie i dwóch
usług polegających na organizacji szkoleń (w tym zapewnienie obsługi organizacyjnotechnicznej, sali szkoleniowej, cateringu, noclegu) dla co najmniej 40 osób jednocześnie."
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany warunku udziału w zamówieniu w zakresie części I przedmiotu
zamówienia, o którym mowa w rozdziale V ust. 2 ogłoszenia, wykreślając słowo „noclegu”
Po zmianie opis warunku udziału w zamówieniu przyjmuje brzmienie:
„Co najmniej dwie usługi, polegające na organizacji szkoleń/warsztatów komputerowych
(w tym zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej, sali szkoleniowej, sprzętu
komputerowego, cateringu) dla co najmniej 40 osób jednocześnie.”
Mając na uwadze powyższą zmianę Zamawiający dokonał zmiany załącznika nr 5
do ogłoszenia, poprzez wykreślenie zapytania dotyczącego noclegu. Załącznika nr 5
po zmianie z dnia 05.11.2018 r. stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 2:
W zamówieniu jest zapis - Każda sala szkoleniowa zapewniona przez Wykonawcę musi
spełniać minimum następujące wymogi: powierzchnia sali zapewniająca min. 2,5 m2 na osobę.
Czy możemy przyjąć, że wymagana sala ma min. 100 m2, gdyż nie jest jasne czy prelegent
i organizator ma być wliczony do "metrażu", a i w wielu hotelach i centrach szkoleniowych
są sale o pow. 100 m2, a niekoniecznie 105 m2. I zapis 100 m2 jest konkretny, nie stwarzający
domniemań, czy np. organizator, dla którego nie jest wymagany laptop też jest uczestnikiem
szkolenia....
Proszę o zmianę zapisu na - Każda sala szkoleniowa zapewniona przez Wykonawcę musi
spełniać minimum następujące wymogi: przy maksymalnej liczbie uczestników - sala o pow.
min. 100 m2, przy mniejszej liczbie uczestników - powierzchnia sali zapewniająca min. 2,5 m2
na osobę.
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Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w rozdziale I ust. 3 tiret pierwszy szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia dla części I przedmiotu zamówienia z:
„ - powierzchnia sali zapewniająca min. 2,5m2 na osobę,”
na:
„- przy maksymalnej liczbie uczestników - sala o pow. min. 100 m2, przy mniejszej liczbie
uczestników - powierzchnia sali zapewniająca min. 2,5 m2 na osobę,”

Pytanie 3:
W zamówieniu jest zapis - "zapewnienie miejsca na posiłki w tym samym budynku, co sale
szkoleniowe, oraz umożliwienie ich spożywania na siedząco." Informuję, iż zapewnienia
miejsca dla 84 osób jednocześnie jest często niemożliwe do spełnienia przez centra szkoleniowe
i mniejsze hotele - tylko duże hotele dysponujące dużymi restauracjami mają możliwość
zapewnienia tylu miejsc jednocześnie. W Państwa zamówieniu 100% odgrywa cena- zmiana
zapisu da możliwość wzięcia udziału przez większą ilość Wykonawców i zapewni bardziej
konkurencyjną cenę. W II części jest dozwolone spożywanie przy stolikach koktajlowycha wszyscy uczestnicy i tak całe szkolenie spędzają siedząc, wiec posiłek na stojąco jest wręcz
wskazany jako odmiana pozycji.....Proszę o zmianę zapisu na -"zapewnienie miejsca na posiłki
w tym samym budynku, co sale szkoleniowe i umożliwienie ich spożywania na siedząco lub przy
stolikach koktajlowych na stojąco."
lub

"zapewnienie miejsca na posiłki w tym samym budynku, co sale szkoleniowe

i umożliwienie ich spożywania na siedząco z możliwością podziału na dwie tury- uczestnicy
szkolenia z jednej sali razem i po 45-60 min. druga tura obiadowa - uczestnicy szkolenia
z drugiej sali."
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w rozdziale II ust. 4 tiret piąty szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia dla części I przedmiotu zamówienia z:
„- zapewnienie miejsca na posiłki w tym samym budynku, co sale szkoleniowe,
oraz umożliwienie ich spożywania na siedząco. W przypadku ciągłej przerwy kawowej stoły
bufetowe mogą być zlokalizowane w salach szkoleniowych, o ile nie będzie to stanowić
utrudnienia do prowadzenia szkoleń (w szczególności bieżące uzupełnianie posiłków
i napojów).”
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na:
- zapewnienie miejsca na posiłki w tym samym budynku, co sale szkoleniowe
i umożliwienie ich spożywania na siedząco z możliwością podziału lunchu na dwie tury
(uczestnicy szkolenia z pierwszej sali razem i po 45 min. druga tura obiadowa - uczestnicy
szkolenia z drugiej sali). W przypadku ciągłej przerwy kawowej stoły bufetowe mogą być
zlokalizowane w salach szkoleniowych, o ile nie będzie to stanowić utrudnienia
do prowadzenia szkoleń (w szczególności bieżące uzupełnianie posiłków i napojów).”

Pytanie 4:
Czy w sytuacji przeprowadzenia szkolenia komputerowego bez noclegów i cateringu
i jednoczesnym przeprowadzeniu szkolenia innego niż komputerowe z noclegiem, cateringiem
i innymi usługami, Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w zamówieniu?
Odpowiedź:
Zamawiający w dniu 05.11.2018 r. dokonał zmiany warunku udziału w zamówieniu w zakresie
części I przedmiotu zamówienia o którym mowa w rozdziale V ust. 2 ogłoszenia o zamówieniu
na usługi społeczne wykreślając słowo „noclegu”. Zamawiający wymaga, aby wykonawca
wykazał „Co najmniej dwie usługi, polegające na organizacji szkoleń/warsztatów
komputerowych (w tym zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej, sali szkoleniowej,
sprzętu komputerowego, cateringu) dla co najmniej 40 osób jednocześnie.”
Wykonawca, aby wykazać spełnienie powyższego warunku, musi przedstawić co najmniej
dwie usługi obejmujące łączny zakres wymieniony w warunku.

Andrzej Kurkiewicz
(pracownik Zamawiającego, któremu Kierownik Zamawiającego
powierzył pisemnie wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia)
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