Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 15 lipca 2022 r.

Or.271.27.4.2022

Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem
w postępowaniu

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej danej Pzp Zamawiający: Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, przekazuje zapytania
Wykonawców, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia i udziela wyjaśnień dotyczących
postępowania pn: Opracowanie dokumentu pn. „Program Edukacji Ekologicznej dla miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego do roku 2030”, w tym wykonanie diagnozy z zakresu świadomości
ekologicznej mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłoszonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 8 lipca 2022 r. pod numerem 2022/BZP 00245229/01 oraz działając na podstawie
art. 286 ust. 1 Pzp wprowadza zmiany do specyfikacji warunków zamówienia.

Treść pytań Wykonawców i odpowiedzi zamawiającego.
1.
Pytanie: „Zwracamy się do Państwa z pytaniem czy dokumentem o którym mowa w Sekcji V pkt. 5.4.)
może być opracowana Strategia Rozwoju Gminy dla miasta o liczbie co najmniej 25 000 mieszkańców i wartości
zamówienia nie mniejszej niż 25 000,00 zł brutto.”
Odpowiedź: Strategia Rozwoju Gminy w ocenie Zamawiającego nie jest dokumentem o charakterze
strategicznym z zakresu ochrony środowiska, edukacji ekologicznej lub pokrewnym.
2.
Pytanie: „Proszę o informacje o wysokości budżetu na Opracowanie dokumentu pn. „Program Edukacji
Ekologicznej dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do roku 2030”, w tym wykonanie diagnozy z zakresu
świadomości ekologicznej mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego Nr referencyjny: Or.271.27.2022”
Odpowiedz: Zamawiający wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania poda
do publicznej wiadomości przed otwarciem ofert.
3.
Pytanie: „Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w SWZ w Specyfikacji warunków zamówienia
w rozdziale 2, (a) diagnozę:
− stanu świadomości ekologicznej mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego zamiast badania ilościowego (PAPI
i/lub CAWI) na minimalnej próbie badawczej 600 osób;

zastosować zmniejszenie próby badawczej do 300 osób, która będzie próbą reprezentatywną i jednocześnie
nie zaburzy terminu realizacji I etapu. Naszym zdaniem 600 osób jest zbyt dużą próbą badawczą
do przeprowadzenia w tak krótkim czasie oraz analizy i realizacji pozostałych punktów z I etapu.”
Odpowiedź: Zamawiający zmieni liczbę próby badawczej do wartości: minimum 300 osób. Zamawiający dokona
w tym celu zmiany brzmienia Rozdziału I pkt. 13 Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz Rozdziału 2 pkt. 1 ppkt. a)
SWZ.
4.
Pytanie: „Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w SWZ w Specyfikacji warunków zamówienia
w rozdziale 2, (a) diagnozę: − stanu świadomości ekologicznej oraz świadomości dotyczącej odpowiedzialności
za kształtowanie postaw proekologicznych przez nauczycieli, wykładowców, szkoleniowców – zamiast badania
jakościowego (IDI) na minimalnej próbie badawczej 200 osób, zastosować próbę badawczą do 100 osób
oraz metody zogniskowanych wywiadów grupowych FGI. Dzięki czemu graniczone zostaną koszty do 50%
oraz czas realizacji tego zadania.”
Odpowiedź: Zamawiający zmienia liczbę próby badawczej do wartości: minimum 100 osób. Zamawiający
dokonuje w tym celu zmiany brzmienia Rozdziału I pkt. 13 Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz Rozdziału 2 pkt. 1
ppkt. a) SWZ na następujący:
−
−

„ a) diagnozę:
stanu świadomości ekologicznej mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego badania ilościowe (PAPI i/lub
CAWI) na minimalnej próbie badawczej 300 osób;
stanu świadomości ekologicznej oraz świadomości dotyczącej odpowiedzialności za kształtowanie
postaw proekologicznych przez nauczycieli, wykładowców, szkoleniowców – badania jakościowe (IDI)
na minimalnej próbie badawczej 100 osób”.

. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę metody badania jakościowego (IDI) na metodę zogniskowanych
wywiadów grupowych FGI.
5.
Pytanie: „Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w OPZ w rozdziale 3, założenia realizacyjne
pkt. 15 Minimalne wymagania dotyczące organizacji warsztatów i debat, o których mowa w pkt. 13: „Wykonawca
zobowiązuje się do organizacji i poniesienia kosztów bufetu kawowego (kawa, herbata, woda, soki, ciastka),
a w przypadku warsztatów również kosztów materiałów biurowych (długopis, podkładka A4 z klipsem, arkusz
papieru do notatek).”; zastosować ograniczenie bufetu i materiałów biurowych na „poniesienie kosztów wody
i ciastek, a w przypadku kosztów materiałów biurowych notesów i długopisów”, prosimy o zmianę zapisów w celu
ograniczenia kosztów.”
Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany brzmienia Rozdziału III pkt. 15 tiret 6 Opisu Przedmiotu Zamówienia,
który otrzyma brzmienie:
„- Wykonawca zobowiązuje się do organizacji i poniesienia kosztów bufetu (woda, ciastka), a w przypadku
warsztatów również kosztów materiałów biurowych (długopis, notatnik)”.
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Informacja o zmianie terminów.
W związku z wprowadzonymi zmianami, działając na podstawie art. 286 ust. 3 Pzp, zamawiający przedłuża
termin składania ofert do dnia 22 lipca 2022 r. godz. 1000.
Zmianie ulegają również:
− termin otwarcia ofert: na dzień 22 lipca 2022 r. godz. 1100,
− termin związania ofertą: do dnia 20 sierpnia 2022 r.
W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zaktualizowany załącznik nr 4 do specyfikacji warunków
zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia.

Z up. Prezydenta Miasta
Dominik Smoliński
Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
___________________________________
Kierownik Zamawiającego
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