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.
20 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
Chcielibyśmy wystartować w przetargu. Natomiast nie jasna jest dla nas kwestia przerwy kawowej.
Według SIWZ ma być 3 przerwy kawowe w każdym cyklu 2-dniowym szkolenia. Koszt 1 przerwy
kawowej to 15 zł /osobę. Jak powinniśmy przygotować się do kalkulacji, gdy mamy przygotować 2
przerwy kawowe w ciągu dnia. Czy jest to kwota 15 zł/osobę x 2 przerwy ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający przewiduje w trakcie szkoleń wskazanych w Tabeli nr 1 IWZ - łącznie 4536 przerw
kawowych, co zostało również wskazane w formularzu ofertowym (w poz. serwis kawowy).
4536 przerw kawowych (ilość osób na 1 szkoleniu x 56 szkoleń x 3 przerwy) x kwota za 1 przerwę =
całość usługi serwisu kawowego w trakcie 56 szkoleń.
Zamawiający informuje, iż zgodnie ze Standardem i cenami rynkowymi wybranych wydatków
w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania
2.17. Skuteczny wymiar sprawiedliwości: cena brutto za jedną przerwę kawową na jednego
uczestnika nie może przekroczyć 15,00 zł. Zgodnie z zapisami powyżej Zamawiający w trakcie
szkoleń opisanych w IWZ planuje trzy przerwy dla każdego uczestnika.
Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną cześć IWZ.
Zastępca Dyrektora
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
ds. szkolenia ustawicznego i współpracy
międzynarodowej
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