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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 NR DZP.381.18.2016.UG 

 
 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ I 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego nr DZP.381.18.2016.UG o wartości zamówienia poniżej kwoty 209.000 € pn.  

„Usługi szkoleniowe w ramach Projektu „NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów 

Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy przez rozwój 

ich kompetencji zawodowych” 

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), 

zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na dwa dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, 

zamieszcza na tej stronie. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1: 

Dotyczy części D postępowania: 

 

Pkt II SIWZ – przedmiot zamówienia, warunki realizacji zamówienia: 

Podpunkt 2 – Szkolenie certyfikowane. Nadzór na wyposażeniem kontrolno- pomiarowym w laboratorium 

badawczym. Co Zamawiający rozumie przez - Szkolenie certyfikowane. Prosimy o informacje czy chodzi o 

szkolenie przeprowadzone przez jednostkę certyfikującą z akredytacją AC , czy chodzi o wydanie certyfikatu na 

zakończenie szkolenia. 

 

Odpowiedź nr 1:  

 

Zamawiający informuje, że szkolenie ma być zakończone wydaniem certyfikatu.  
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Pytanie 2: 

 

Pkt II SIWZ – przedmiot zamówienia, warunki realizacji zamówienia: 

Podpunkt 4 – Miejsce realizacji usługi.  

Miejscem realizacji zamówienia jest Wydział Biologii I Ochrony Środowiska. Prosimy o informacje czy 

Zamawiający zapewnia sprzęt laboratoryjny potrzebny do realizacji szkoleń, jeśli tak bardzo prosimy o informacje 

jaki to sprzęt. Prosimy również o informacje czy Zamawiający zapewnia spektrofotometr UV-VIS.  

Prosimy również informacje czy Zamawiający zapewnia sale nieodpłatnie. 

Odpowiedź nr 2:  

 

Tak, Zamawiający zapewnia sprzęt laboratoryjny potrzebny do realizacji szkoleń w częściach D, E postępowania, 

np. wagę laboratoryjną. Pełny wykaz aparatury na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska można znaleźć na 

stronie http://laboratoria.us.edu.pl/site/index. Zamawiający zapewnia również spektrofotometr UV-VIS. 

Zamawiający informuję, iż zapewnia nieodpłatnie sale niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia.  

 

Pytanie 3: 

Dotyczy części A i C postępowania: 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ: 

Pkt 2 Termin i sposób realizacji zamówienia: 

Prosimy o informacje co Zamawiający rozumie przez „Konieczność zorganizowania transportu„. Prosimy o 

informacje kto zapewnia transport. Prosimy o informacje czy chodzi o zapewnienie przez Wykonawcę przejazdu 

uczestników z Uniwersytetu do miejsca szkolenia czy chodzi o zwrot kosztów przejazdu. 

Odpowiedź nr 3:  

 

Konieczność zorganizowania transportu dotyczy wyłącznie części A i części C: 

Zgodnie z zapisami SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ,  pkt 2): „Z uwagi na konieczność zorganizowania transportu, 

Zamawiający wymaga, aby szkolenia: 

- w zakresie części A odbywały się w dni następujące po sobie, 

- w zakresie części C odbywały się w dni następujące po sobie.” 

Zamawiający informuje, że organizacja transportu leży po stronie Zamawiającego. Zamawiający zapewnia 

przejazd uczestników z Uniwersytetu do miejsca szkolenia. Konieczność zorganizowania transportu oznacza 

konieczność rezerwacji przez Zamawiającego z kilkudniowym wyprzedzeniem busa do przewozu uczestników . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://laboratoria.us.edu.pl/site/index
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Pytanie 4: 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ: 

W Pkt. 6 „Materiały informacyjne: przygotowanie, oprawa, druk i dystrybucja”  

Prosimy o informacje co Zamawiający rozumie przez „Przygotowanie pomocy dydaktycznych w szczególności 

aparatury, próbek, odczynników niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia„. Prosimy o doprecyzowanie jaka 

aparatura i odczynniki oraz w jakiej ilości będą potrzebne do przeprowadzenia szkolenia. 

Odpowiedź nr 4:  

Zamawiający nie precyzuje jakie pomoce dydaktyczne będą potrzebne do wykonania poszczególnych części 

zamówienia, pozostawiając decyzję Wykonawcy. W Pkt. 6 załącznika nr 2 do SIWZ „Materiały informacyjne: 

przygotowanie, oprawa, druk  i dystrybucja” Zamawiający nie precyzuje co będzie potrzebne do wykonania 

poszczególnych części zamówienia, pozostawiając decyzję Wykonawcy. Zamawiający zapewnia sprzęt 

laboratoryjny potrzebny do realizacji szkoleń       w częściach D, E postępowania. 

 

 

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ 

PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.  
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