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Police, dnia 21 października 2013 r. 

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie 

usług szkoleniowych na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. 

 

 

Mając na uwadze treść art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) oraz zapisy SIWZ poniżej przekazuję treść pytań 

wraz z odpowiedziami jakie wpłynęły do Zamawiającego do dnia 21 października 2013 r.: 

 

 

Pytanie nr 1 

Czy ilość godzin jaką Zamawiający przeznaczył na szkolenia można zwiększyć? 

 

Odpowiedź: 

Ilość godzin podana w SIWZ przy poszczególnych rodzajach kursów jest ilością minimalną, 

którą można zwiększyć. 

 

Pytanie nr 2 

Czy uczestnicy szkolenia winni zostać objęci ubezpieczeniem NNW 

 

Odpowiedź: 

Konieczność zapewnienia ubezpieczenia NNW wynika ze specyfiki poszczególnych kursów i 

Wykonawca ma obowiązek je zapewnić przy tych kursach, gdzie jest to niezbędne do ich 

przeprowadzenia. 

 

Pytanie nr 3 

Kto pokrywa koszt dojazdu uczestników na szkolenie? 

 

Odpowiedź: 

Koszt dojazdu uczestników na szkolenie pokrywa Zamawiający. 

 

Pytanie nr 4 

Czy należy przeprowadzić wszystkie szkolenia w ramach danej części? 

 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie nr 5 

Czy kurs j. rosyjskiego, który widnieje w części IV nie powinien być w części II. Część II 

odnosi się do kursów językowych (angielski, niemiecki)? 

 

Odpowiedź: 

kurs j. rosyjskiego powinien znajdować się w części IV. 

 

Pytanie nr 6 
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Czy wszyscy kursanci powinni przejść badanie lekarskie, o których mowa w SIWZ? 

 

Odpowiedź: 

Konieczność przeprowadzenia badań lekarskich dla uczestników wynika ze specyfiki 

poszczególnych kursów i Wykonawca ma obowiązek je zapewnić przy tych kursach, gdzie 

jest to niezbędne do ich przeprowadzenia. 

 

Pytanie nr 7  

W SIWZ Zamawiający zaleca złożenie oferty na formularzu stanowiącym zał. 3 do SIWZ. 

Załączony zał. Nr 3 to oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu: 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.  

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia  

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

oraz 

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24   ust. 1 

i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 

907). 

Czy jest to załącznik, który wg Zamawiającego stanowi formularz oferty? Czy jest to 

pomyłką? 

 

Odpowiedź: 

W pkt 14.3) nastąpiła oczywista omyłka. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 2 do 

SIWZ. Załącznik nr 3 to wzór oświadczenia, który należy dołączyć do oferty. 

 

Przewodniczący komisji przetargowej  

 Barbara Cichorek 

 


