
C Funduse Unia Europejska

________

4 L \fia \

Znak sprawy: ST-1.082.1.1.2021.KGł

Kraków, 26 marca 2021 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 23.03.2021 r.

Dotyczy postępowania: „ Świadczenie usług doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych w
roku 2021, w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0 108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów
nieleśnych zależnych od wód” w ramach działania 2.4 oś priorytetowa H Programu Operacyjnego
h±astruktura i Srodowisko 2014-2020”.

I. Do Zamawiającego: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie wpłynęły
następujące pytania dotyczące ww postepowania:
Pytanie:

czy kwota wskazana w głoszeniu:http://bip.krakow.rdos. tWi1es/obwieszczenia/1771 53/zmiana-
o%C5%82oszenia-24.03.202l.pdf jako budżet (Budżet części 1:33210,00 PLN), to kwota jaką
zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację całości zamówienia? Czy jest to kwota brutto?”

Odpowiedź: Tak, wskazana kwota: 33 210,00 PLN jest kwotą jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia.

• Pytanie: w ‚„Zal nr 1_wykaz zamówień” przedstawionajest lista planowanych postępowań do
przeprowadzenia w ramach umowy. Czy Zamawiający dopuszcza, żeby część z
przedstawionych w wykazie postępowań została zrealizowana w ramach jednego postępowania
z podziałem na części zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający przewidział w załączniku nr 5 Istotnych postanowieniach umowy, w 8,
odpowiednie zmiany umowy w omawianym zakresie.

• Pytanie: „ Wstawienie w zapytaniu ofertowym oraz projekcie umowy poniższego warunku:
realizowanie umowy poprzez przygotowanie wszelkich dokumentów wynikających w toku

postępowań, udzielanie opinii w formie telefonicznej, pisemnej, e-mailowej oraz na sDotkaniach
bezuosrednio w siedzibie Zamawiaiaceo (przewiduje się co najmniej 1 spotkanie,
każdorazowo w okresach poprzedzających wszczęcie postępowania oraz w razie potrzeby na
wezwanie Zamawiającego na każdym etapie tania procedury)” stanowi ograniczenie dostępu
do realizacji zamówienia i narusza zasady równego traktowania wykonawców, zwłaszcza, gdy
procedury przebiegają w sposób elektroniczny i wszystkie dokumenty wymagają formy
elektronicznej. Komisja też może spotykać się np. na teamsach. Proszę o wykreślenie tego
warunku i dopuszczenie możliwości współpracy całkowicie zdalnej.”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany powyższego warunku. Poniżej zakres zmian.

H. Zamawiający zmienia treść Zapytania ofertowego w następującym zakresie:

1. w załączniku nr 5 Istotne postanowienia umowy, w 2 ust. 3 zapis w postaci
(..)realizowanie umowy poprzez przygotowanie wszelkich dokumentów wynikających w toku

postępowań, udzielanie opinii wformie telefonicznej, pisemnej, e-mailowej oraz na spotkaniach
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego (przewiduje się co naj?nniej J spotkanie, każdorazowo
w okresach poprzedzających wszczęcie postępowania oraz w razie potrzeby na wezwanie
Zamawiającego na kcńdym etapie tnyaniaprocedwy);
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zmieniii się w ten sposób, że zastępuje się go zapisem o następującym brzmieniu:

realizowanie umowy poprzez przygotowanie wszelkich dokumentów wynikających wtoku
postępowań, udzielanie opinii w formie telefonicznej, pisemnej, e-mailowej, uczestrnczenie wczasie
rzeczyistymw wideokonferencjach, przy wykorzystaniu środk6w elektronicznej komunikacji
bezpośredniej typu Microsoft Team, Skype itd.”

2. W treści zapytania ofertowego:
a) w sekcji I pkt. 5, zapis w postaci „ (..)realizowynie umouy poprzez przygotowanie

wszelkich dokumentów wynikających iy to/at postępowań, udzielanie opinii w formie
telefonicznej, pisemnej, e-mailowej oraz na spotkaniach bezpośrednio iy siedzibie
Zammi”iajqcego (przeit”idzje się co najmniej I spotkanie, każdorazowo w okresach
poprzedzających wszczęcie postępowania oraz w razie potrzeby na wezwania
Zan;cnyiajqcego na każdyi,i etapie trwania procedwy,);

zmienia się w ten sposób, że zastępuje się go zapisem o następującym brrnieniu:

realizowanie umowy poprzez przygotowanie wszelkich dokumentów wynikających wtoku
postępowań, udzielanie opinii w formie telefonkzncj, pisemnej, e-mailowej, uczestniczenie w czasie
rzeczywistym w wideokonferencjach, przy wykorzystaniu środków elektronicznej komunikacji
bezpośredniej typu Microsoft Team, Skype itd.”

b) W związku z wprowadzeniem zmian, Zamawiaiący wydluża termin na skladanie ofert:
w sekcji V pkt. 7 zapytania ofertowego zapis zyskuje brzmienie:

Oferty należy składać wformie elektronicziuj — iy postaci skanów podpisanych dokumentów
wyslam”ch pod i yskazany poniżej adres e-mail Zamawiającego;
(za bela.znamirowska.krakowQ1,rdos.goy.pl, do 2.04. 2021 r. do zadr. 9.O0
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