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Uczestnicy postępowania 

DZP.381.056.2019.UGS 

Dotyczy: zamówienia publicznego  na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w 
przepisie art. 138g ust. 1 pkt 1) ustawy – Prawo zamówień publicznych (poniżej 750 000 euro), pn.: „Usługi 
szkoleniowe realizowane w ramach projektu pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach ” nr sprawy: DZP.381.056.2019.UGS 

W związku z otrzymanymi  pytaniami  do ogłoszenia o  zamówieniu, Zamawiający udziela następujących 
odpowiedzi: 

Pytanie 1 : 

Dla każdej części mamy przedstawić po 2 trenerów spełniających warunki w postepowaniu. Czy możemy do 
dwóch części przedstawić tych samych trenerów? 

Odpowiedź: 

Tak, do każdej części musi być po 2 trenerów. Jeśli mają odpowiednie kompetencje  i spełniają warunki udziału 

w postępowaniu dla danej części , ci sami trenerzy mogą być przedstawieni  do wszystkich części szkoleń. 

Pytanie 2 : 

W kryterium oceny „doświadczenie osoby w prowadzeniu szkoleń” mamy przedstawić liczbę szkoleń 

zrealizowanych przed trenera dedykowanego do realizacji szkolenia. Szkolenia te mają być potwierdzone 

referencjami. Czy jeśli z przyczyn niezależnych nie możemy pozyskać tych dokumentów możemy przedstawić 

oświadczenie wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Dowodami określającymi,  czy  usługi  wykazane na potwierdzenie  spełniania warunku udziału w 
postępowaniu w danej części zostały wykonane należycie , są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów –  wystarczy oświadczenie wykonawcy. 

Pytanie 3:  

W postepowaniu dla każdej części mamy wskazać minimum 2 osoby które dedykujemy do realizacji 

zamówienia. Jak rozumiem mamy wykazać (w załączniku 1D), że obaj trenerzy spełniają warunki w 
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postępowaniu, a ponadto dla jednej z nich przedstawić wykaz dodatkowych szkoleń aby zdobyć punkty w 

kryterium „B” Doświadczenie osoby w prowadzeniu szkoleń . 

Odpowiedź: 

Tak, zgadza się. 

Pytanie 4: 

W nawiązaniu do odpowiedzi nr.13 – bardzo prosimy o doprecyzowanie formy realizacji. Będzie miało to 
wpływ na koszt szkolenia : inny koszt będzie przy realizacji 3 dni w przeciągu 3 tygodni (musimy policzyć 
odpowiednio koszt dojazdu) a inny jeśli będą to trzy kolejne dni. Państwa odpowiedź „niekoniecznie” nie 
wskazuje żaden sposób na sposób realizacji, a tym samym otrzymane oferty mogą być nieporównywalne, 
ponieważ każdy z wykonawców może dowolnie przyjąć jego realizacje. 

Odpowiedź: 

Forma realizacji dostosowana będzie do zajęć studentów. Zamawiającemu zależy, żeby szkolenie odbyło się 3 

dni pod rząd ze względu na efektywność przyswajania wiedzy. Nie można jednak wykluczyć, że pomiędzy 

poszczególnymi dniami szkolenia będzie zaplanowana przerwa. 

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA  SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY 
SPORZĄDZANIU OFERTY. 

Z-ca Przewodniczącego   Komisji Przetargowej                                Przewodniczący   Komisji Przetargowej 
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