Kraków, 20.10.2020 r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów
art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z późn. zm.), dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, pn.: „Usługa
wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz
usługa restauracyjna (obejmującą zapewnienie obiadu, kolacji oraz serwisu kawowego dla
uczestników szkoleń, wykładowców oraz koordynatora) na terenie Warszawy na potrzeby organizacji
przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 56 edycji dwudniowych szkoleń w ramach projektu
Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych"- oznaczenie postępowania:
BD-V.2611.37.2020.
Zamówienie realizowane jest na potrzeby szkoleń organizowanych w ramach projektu „Sądowa
współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych”. Projekt realizowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.
16, 19 października 2020 roku do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści Istotnych
Warunków Zamówienia. Na podstawie rozdziału 10 ust. 17 IWZ Zamawiający udziela wyjaśnień:
Pytanie nr 1
W związku z obecną sytuacją w kraju, wnosimy o dopuszczenie składania oferty w wersji
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający stoi stanowisku, aby nie zmieniać formy składania ofert, tj. nie dopuszczać do składania
ofert w formie elektronicznej. Mając na uwadze obecną sytuację, Zamawiający wyznaczył długi termin
na składanie ofert, który kończy się w dniu 23 października 2020 r., godz. 11.00.
Pytanie nr 2
Czy w związku z tym, że Warszawa jest obecnie „czerwoną strefą”, Zamawiający dopuszcza organizację
szkoleń w trybie stacjonarnym.
Odpowiedź Zamawiającego:
Na chwilę obecną Zamawiający zakłada organizację szkoleń wyłącznie w formie stacjonarnej. Na
obecnym etapie nie planujemy realizacji szkoleń w innej formie.
Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną cześć IWZ.
Zastępca Dyrektora
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
ds. szkolenia ustawicznego i współpracy
międzynarodowej
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