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WYJAŚNIENIA Nr 1 

 

związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w 

trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z póź. zm.) opublikowanego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych w dniu 09.02.2021 r. pod numerem  2021/BZP 00006231/01 pn.: 

„Realizacja kursów zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. W. St. Reymonta 

w Rawie Mazowieckiej” w ramach zadania pn.: "Inwestycja w edukację szansą na zawodowy 

sukces"  

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Stanisława Reymonta z siedzibą przy  

ul. Reymonta 14, 96-200 Rawa Mazowiecka, zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 

września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z póź. zm.) w 

związku z zapytaniem Wykonawców  do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, wyjaśnia: 

 

Pytanie 1: 

W prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu są dwa bardzo podobne do siebie 

załączniki:  Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług/szkoleń i Załącznik nr 6 - wykaz 

kadry. 

Wykonawca ma wątpliwości co do dokumentów jakie musi złożyć. Jeżeli Wykonawca 

zamierza złożyć ofertę na część 1  (Wykonawca jest firmą zatrudniającą trenerów, nie 

będzie sam osobiście realizował szkolenia) to od niego wymagany będzie tylko załącznik nr 

6 - wykaz kadry ? 

Załącznik nr 7 Wykonawca będzie uzupełniał w celu uzyskania dodatkowych punktów w 

kryterium "dodatkowe doświadczenie". 

 

Odpowiedź: 

W ust. XIV SWZ – Opis sposobu przygotowania oferty – Zamawiający wskazał dokumenty 

jakie należy złożyć wraz z ofertą, natomiast w ust. VIII.2 SWZ – dokumenty składane na 

wezwanie – wymienione zostały dokumenty które Wykonawcy będą składali na wezwanie 

Zamawiającego. 

 

Pytanie 2: 

Nie jest dla mnie jasne jakie dokumenty składamy wraz z ofertą (zał. nr 2) – rozumiem, że 

załącznik 3 oraz załącznik 7, na podstawie którego weryfikujecie Państwo doświadczenie? 

Natomiast pozostałe załączniki na wezwanie. Proszę o uściślenie.  

http://www.zspreymont.edu.pl/
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Mam też pytanie techniczne. Wszystkie dokumenty oferty muszą być podpisane podpisem 

kwalifikowanym (każdy osobno, czy w łącznym pliku pdf?) Czy w tym przypadku nie 

podpisujemy oferty i oświadczeń odręcznie? 

Odpowiedź: 

W ust. XIV SWZ – Opis sposobu przygotowania oferty – Zamawiający wskazał dokumenty 

jakie należy złożyć wraz z ofertą, natomiast w ust. VIII.2 SWZ – dokumenty składane na 

wezwanie – wymienione zostały dokumenty, które Wykonawcy będą składali na wezwanie 

Zamawiającego. 

 

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej tj. opatrzonej elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. Wykonawca sam decyduje czy każdy dokument podpisuje osobno czy najpierw 

dokumenty skompresuje np. w: rar., zip. Itp. I dopiero podpisze spakowane. 

 

Pytanie 3: 

Zamawiający w rozdziale  XIX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych 

kryteriów, i sposobu oceny ofert;  podaje: 

"Kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy 

Liczba szkoleń o tematyce analogicznej do tematyki szkolenia (w wymiarze godzinowym 

zbliżonym do przedmiotu zamówienia +/- 10%) dla zadania w ramach którego składana jest 

oferta, przeprowadzonych w okresie ostatnich trzech lat (jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym czasie). W zakresie kryterium nr 2 do porównania i oceny ofert brana 

będzie pod uwagę liczba szkoleń podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2) w 

wymiarze godzinowym analogicznym do poszczególnych części zamówienia których dotyczy 

oferta. Wykonawca nie będzie liczył do kryterium punktowego obligatoryjnych dwóch szkoleń 

o tematyce tożsamej." 

 

1. W którym miejscu w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2) Wykonawca ma podać liczbę 

szkoleń ? 

2. Zamawiający nie postawił warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia 

Wykonawcy. Co zamawiający miał więc na myśli pisząc , że nie będzie liczył do kryterium 

punktowego obligatoryjnych dwóch szkoleń o tematyce tożsamej" ? 

 

Ponadto: 

Wykonawca zwraca uwagę iż przyznawanie  dodatkowych punktów tym kryterium za liczbę 

szkoleń o tematyce analogicznej  chodzi o wymiar godz +/- 10% jest nie logiczne i narusza 

zasady uczciwej konkurencji. O ile wymagana minimalna ilość godzin szkolenia (-10%) jest 

akceptowalna to dlaczego dodatkowych punktów nie otrzyma oferent który przedstawi w 

ofercie szkolenia zawierające większą ilość godzin szkolenia. 
 

Przykład: Wykonawca zrealizował kurs operator wózka widłowego w wymiarze 56 godz. 

Zamawiający wymaga przeprowadzenia tego samego kursu w wymiarze 42 godz. 

http://www.zspreymont.edu.pl/
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