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Przedmiot zamówienia współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. 

 

Znak sprawy: BPR-390-5/14 

L. Dz.: KR – 61/14 

Znak postępowania: ZP/PRPW/PN/4/2014 

 

Wykonawcy, uczestniczący  
w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu Polskiego Języka Migowego 
(PJM) na poziomie podstawowym A1 dla grupy pracowników dydaktycznych 
Politechniki Warszawskiej - realizacja w ramach projektu  Program Rozwojowy 
Politechniki Warszawskiej 

 
Szanowni Państwo, 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przedstawia wszystkim 
Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający wymaga by Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą sam prowadził 
szkolenie? Czy niedopuszczalne jest wynajęcie trenera do prowadzenia szkolenia w oparciu o umowę 
cywilnoprawną z przedsiębiorcą? Pytanie jest spowodowane zapisem rozdziału I pkt VII SIWZ,  
w którym użyto sformułowania "osobiste wykonanie" 

Odpowiedź nr 1 

Zgodnie z zapisami Rozdziału I, podrozdziału VII SIWZ „Zamawiający zastrzega obowiązek 
osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. przygotowania  
i przeprowadzenia merytorycznej części szkoleń objętych przedmiotem zamówienia”. 

Powyższe zastrzeżenie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca w celu wykonania przedmiotu 
zamówienia zamierza posłużyć się podwykonawcami. 

Zamawiający, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, zobowiązał Wykonawcę, do 
„dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  
do wykonania zamówienia; tj.: dysponowania co najmniej 1 (jednym) trenerem, który będzie 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” (Rozdział IV, podrozdział I, pkt. 1 ppkt. 3) SIWZ), przy 
czym w pkt. 3 tego samego podrozdziału, Zamawiający zawarł informację, że „Wykonawca, w celu 
wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 1 może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków”. 

Jak wynika z powyższego, Wykonawca może współpracować z trenerem zatrudnionym na umowę 
cywilnoprawną, przy zastrzeżeniu, że trener ten spełnia wymagania Zamawiającego określone  
w SIWZ, został wskazany w tabeli „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia”, stanowiącej potwierdzenie spełnienia warunku określonego w Rozdziale IV, 
podrozdziale I, pkt 1, ppkt. 3) SIWZ (Załącznik 2.2. do SIWZ) oraz złoży oryginał pisemnego 
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zobowiązania tego trenera do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie z zapisami Rozdziału V, podrozdziału II, 
pkt. 2, ppkt. d) SIWZ) 

Pytanie nr 2 

Jaki dokument należy przedłożyć by udowodnić fakt należytego wykonania kursu języka migowego 
będącego jednym z modułów kursu kwalifikacyjnego surdopedagogiki, prowadzonego dla 
uczestników w ramach tzw. wolnego naboru - by udowodnić spełnienie warunków, o których mowa  
w SIWZ, a dotyczących doświadczenia Wykonawcy. 

Odpowiedź nr 2 

Zgodnie z informacją podaną w Załączniku 2.1. do SIWZ - Potwierdzenie spełnienia warunku 
określonego w Rozdziale IV, podrozdziale I, pkt 1, ppkt 2) SIWZ – Wykaz wiedzy i doświadczenia, 
„Dowodami, o których mowa w Rozdziale IV, podrozdziale II, pkt 1. ppkt 2) potwierdzającym należyte 
wykonanie lub wykonywanie usług są: 

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych 
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert; 

2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1)” 

Pytanie nr 3 

Jaki dokument należy przedłożyć by udowodnić fakt należytego wykonania kursu języka migowego 
prowadzonego dla uczestników w ramach tzw. wolnego naboru z inicjatywy Wykonawcy - by 
udowodnić spełnienie warunków, o których mowa w SIWZ, a dotyczących doświadczenia 
Wykonawcy. 

Odpowiedź nr 3 

Patrz odpowiedź nr 2. 

 

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ustalony na dzień 13 marca 2014 r. o godz. 11:00 
oraz otwarcia ofert tego samego dnia o godz. 11:30, nie ulega zmianie. 

 

Z poważaniem, 


