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W związku ze złożonym przez firmę zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia treści 

dokumentacji przetargowej w n/w przetargu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Legionowie  przedstawia poniżej treść zapytania, przesłanego faxem w dniu 23.10.2013 

r.  i odpowiedź na nie: 

 

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników 

projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! ”” 

 

Pytanie 1: 

Proszę o udzielenie informacji czy Zamawiający przewiduje możliwość wymiany kadry 

dydaktycznej w czasie prowadzenia szkolenia wynikłej z sytuacji nagłej nie dającej 

przewidzieć się na etapie sporządzania oferty oraz podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że 

nowe osoby wskazane do realizacji zamówienia będą posiadały kwalifikacje tożsame lub 

wyższe, z osobami, które zostały wskazane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z postanowieniami załącznika Nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia” 

oraz § 3  wzoru umowy, stanowiącej załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia,  Wykonawca zapewnia uczestnikom szkolenia kadrę posiadającą wymagane 

wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, odpowiednie do rodzaju 

prowadzonego kształcenia oraz w prowadzeniu kursów zawodowych związanych z 

przedmiotem zamówienia. Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany na wysokim 

poziomie, umożliwiającym zdobycie kwalifikacji i praktycznych umiejętności uczestnikom 

szkolenia. Zamawiający nie opisał sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (§ 6 ust. 3 SIWZ). 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu przez 

Wykonawcę, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający żąda oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z 

art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ w formie oryginału /oryginał 

oświadczenia musi być podpisany przez Wykonawcę/. Wykonawca zatem nie ma obowiązku 

wskazania osób zdolnych do wykonania zamówienia w ofercie przetargowej. 

 

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty 

przetargowej. 

 


