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Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu

Dotyczy postępowania na usługi społeczne pn.: Świadczenie usług polegających na rezerwacji 
i zakupie miejsc noclegowych w kraju łub za granicą oraz dostarczeniu dokumentu 
potwierdzającego rezerwację.

W związku z pytaniem otrzymanym od Wykonawcy, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz■ U. z 2018 r., poz. 1986 ze. zm.) poniżej przedstawia 
wyjaśnienia w zakresie zgłoszonych wątpliwości.

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający dopuszcza aby cena w ramach opłaty transakcyjnej wynosiła 
0 zł.

Obowiązek kalkulacji ceny oferty, w tym przypadku opłaty transakcyjnej, spoczywa 
na Wykonawcy i to Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sposób jej wyliczenia. Przy czym 
przy kalkulacji ww. ceny Wykonawca powinien wziąć pod uwagę postanowienia wzoru 
umowy (Załącznik nr 1 do ogłoszenia):

a) § 11 ust. 4 - „opłata transakcyjna obejmuje wszelkie koszty poniesione przez 
Zleceniobiorcę przy realizacji zamówienia, w tym wystawienia Potwierdzenia 
rezerwacji i przesłania go do Zleceniodawcy, jak również koszty stałe Zleceniobiorcy: 
koszty wynagrodzenia brutto, koszty administracyjne, księgowo - kadrowe, finansowe, 
organizacyjne i logistyczne, opłaty pocztowe i kurierskie, pozostałe koszty prowadzenia 
przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy, w tym koszty obsługi prawnej, poniesione w związku 
z realizacją Umowy oraz zysk Zleceniobiorcy”.
Powyższe zostało również potwierdzone w ogłoszeniu o zamówieniu - Rozdział 10 pkt 
10.3.

b) § 11 ust. 13 „Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji 
prowadzonej przez Wykonawcę, poświadczającej poniesiony przez Wykonawcę 
wydatek na realizację Usług, w szczególności do faktur i rachunków wystawionych 
przez hotel realizujący usługę noclegową. Zamawiający ma prawo zażądać 
we wskazanym przez siebie terminie przekazania każdej faktury lub rachunku w formie 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku nieprzekazania 
wszystkich żądanych przez Zleceniodawcę dokumentów wymienionych w zdaniach 
poprzednich, Zleceniodawca jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia 
za daną Usługę”.

Pytanie nr 2 - w ogłoszeniu powołują się Państwo na opis przedmiotu zamówienia który 
Zgodnie z Państwa interpretacją jest umową (Załącznik Nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu



Zamówienia stanowiący wzór umowy), jednak w zapisach umowy odwołują się Państwo 
do OPZ. Proszę o zmianę ogłoszenia lub opublikowanie załącznika zwanego w zapisach 
umowy. Dodatkowo proszę o zwrócenie uwagi na zapis umowy § 7 ust. 3 bo Wykonawca 
nie ma informacji o wymaganiach w zakresie platformy tj. ust. 27 OPZ.
Prosimy więc o wyjaśnienie zapisów ogłoszenia i doprecyzowanie opisu przedmiotu 
zamówienia i dostosowanie go do wymagań art. 29 pzp poprzez przekazanie załącznika nr 1 
do Umowy lub zmianę ogłoszenia

Zamawiający nie dodaje Załącznika nr 1 do umowy ponieważ taki załącznik został 
opublikowany na stronie BIP Ministerstwa Środowiska w zakładce dotyczącej przedmiotowego 
zamówienia. Jest to Załącznik nr 1 do ogłoszenia, który stanowi wzór umowy wraz z opisem 
przedmiotu zamówienia. OPZ jest szczegółowo opisany na stronach 13-21 ww, załącznika.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące platformy, o której mowa 
w § 7 ust. 3 określone zostały w punkcie 27 na stronie 16 OPZ.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że w celu ujednolicenia postanowień wzoru umowy 
i uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych w § 11 ust. 13 Zamawiający dokonał modyfikacji 
tj. zmiany wyrazu „hotel” na „obiekt hotelarski”.

W związku z tym, że przedmiotowe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany warunków 
zamówienia oraz wpłynęły po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 16.2 ogłoszenia, 
wyznaczony dzień składania/otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
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