
 
 
 
Os.271.1.2014       Krapkowice, dnia 21.03.2014 r. 
 

 
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ I ZMIANA JEJ TREŚCI 

 

Dot.: „Przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, 

pozaszkolnych, dydaktyczno-wyrównawczych, doradztwa i opieki psychologiczno-pedagogicznej  
z zakresu prewencji oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu pod nazwą: 
„Gimnazjalny Inkubator Talentów”. 
 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), udzielam wyjaśnień do treści SIWZ oraz dokonuję zmiany 
jej treści :  
 
1. Pytanie: 

 
W SIWZ nie jest określone, ilu nauczycieli jest wymaganych do realizacji jednej części zadania.  
Czy na każdą z części przewiduje się dyspozycyjność jednego nauczyciela, czy też jeden nauczyciel 
może być wskazany do realizacji np. 2. lub 3. części zadania?  
 
Odpowiedź:  
Dokonuje się zmiany treści SIWZ, w ten sposób, że dopisuje się w dziale V w pkt. 1.3.1,  
ppkt 1.3.1.13 o brzmieniu:  
„ Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, może wskazać tę samą osobę w nie więcej niż w 3 zadaniach/częściach.” 
 
 
 
2. Pytanie: 
 
Zwracam się z prośba o wyjaśnienie treści SIWZ na usługę polegającą na prowadzeniu zajęć w ramach 
projektu "Gimnazjalny Inkubator Talentów", nr POKL.09.01.02-16-036/13. 

W części IV SIWZ umieszczają Państwo zapis: 
1. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część zamówienia. Jeden 
Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na 10 zadań/części zamówienia. 
2. W przypadku złożenia większej liczby ofert przez jednego Wykonawcę, wszystkie oferty zostaną 
odrzucone. 

Zapis taki oznacza, iż dyskryminują Państwo oferentów, chcących złożyć ofertę do większej części 
zamówienia. Wymóg taki byłby uzasadniony, gdyby Wykonawca samodzielnie realizował zadanie.  
W przypadku jednak, gdy osoby prowadzące zajęcia byłyby zatrudnione przez moją firmę na podstawie 
umowy, a żadna z tych osób nie realizowałaby większej części zamówienia niż 10 zadań, w żaden 
sposób nie wpłynęłoby to na jakość realizowanych zajęć. 

W związku z powyższym zapis taki jest niezgodny z Art 7. Pzp, gdyż Zamawiający nie spełnia wymogu 
zachowania uczciwej konkurencji. 

 
 
 
 
 



 
 
Odpowiedź:  
Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  
poz. 907 ze zm.) „Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot 
zamówienia jest podzielny” oraz zgodnie z art. 83 ust. 3 Pzp „W przypadku, o którym mowa w ust. 2 
wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba,  
że zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć 
jeden wykonawca”.  
Zastosowanie powyższych zapisów, nie powoduje niezgodności z art. 7 ustawy z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. 
 
 
3. Pytanie: 

Bardzo proszę o informację czy oferta na 10 zadań, może być złożona na jednym formularzu 
ofertowym? Poprzez skopiowanie poniższego fragmentu 10 razy: 

"4.  Oferuję(-emy) wykonanie przedmiotu zamówienia  

  w Zadaniu oznaczonym w SIWZ nr:  ................................... * 

cena oferty brutto za w/w Zadanie wynosi: ...................zł   

słownie..................................................................................................................... zł 

powyższa kwota wynika z następującego wyliczenia: 

stawka godzinowa …………….zł x ilość godzin……….. =  kwota …………… zł brutto." 

 
Odpowiedź: 
Formularz ofertowy powinien być odrębny dla każdego zadania/części. 
 
 
4. Pytanie: 

Czy na każde zadanie musi być skierowana inna osoba do wykonania przedmiotu zamówienia,  
czy np. na 2-3 zadania może być skierowana ta sama osoba? 

Odpowiedź: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie dokonując zmiany treści SIWZ – patrz 
odpowiedź nr 1. 
 
 
5. Pytanie: 

Rozumiem, że jeszcze nie wiadomo jaki będzie harmonogram zajęć. 

Odpowiedź: 
Harmonogram zajęć zostanie ustalony z Wykonawcą, po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu 
umowy przy współpracy z Koordynatorem szkolnym. 

 
 
 
                                                                                                                                         Podpisał: 
                                                                                                                                        Burmistrz 
                                                                                                                               /-/ Andrzej Kasiura 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
Orinoko Szkolenia & Doradztwo 
ul. Szpitalna 4, 45-010 Opole 
tel./fax 77 551 38 48 
e-mail: biuro@orinoko-szkolenia.pl 
www.orinoko-szkolenia.pl 
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