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WYJAŚNIENIA Nr 2 
 

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. 
Dotyczy części I – modyfikacja warunków zamówienia: 
Część I obejmuje 6 zadań. Jednym z nich jest zad. Nr 5 – kurs operatora wózka widłowego. 
Zdaniem Wykonawcy NIEZASADNYM jest  określenie wymogu dotyczącego posiadania uprawnień do 
prowadzenia szkoleń "operatora wózków widłowych" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu 
wózków jezdniowych z napędem silnikowym z uwagi na fakt, iż jest to jedno z 6 szkoleń w ramach tej 
części. W pozostałych 5 zadaniach tej części posiadanie wskazanych wyżej uprawnień  nie jest 
konieczne i nie jest wymagane żadnymi przepisami prawa. 
Postawiony warunek wyeliminował z udziału w postępowaniu wykonawców legitymujących się 
wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu 5 pozostałych szkoleń. 
 
Jeżeli Zamawiający chce trzymać się postawionego warunku w zakresie posiadania uprawnień przez 
Wykonawcę, bez możliwości powierzenia tej części zamówienia podwykonawcy to Zamawiający 
powinien wyodrębnić z części I kurs operatora wózka widłowego, który stanowić będzie odrębną 
część zamówienia. 
 
Zmodyfikowane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu nie mogą preferować jedynie 
niektórych podmiotów. Zmieniona  przez Zamawiającego Specyfikacja Warunków Zamówienia 
ogranicza uczciwą konkurencję i narusza zasady równego traktowania wykonawców oraz 
konkurencyjność zamówień. 
 
Odp. Zamawiający dokonał zmian.  
 
Pytanie 2. 
Zwracam uwagę, że w zakresie modyfikacji zapisów w  ust. XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert) nie został 
zmieniony nr załącznika 7 (mimo że wg. dalszych zapisów zostaje on usunięty): 

http://www.zspreymont.edu.pl/
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"Liczba przyznanych punktów: 
2 szkolenia – 10 pkt 
3 szkolenia – 20 pkt 
4 szkolenia – 30 pkt 
5 szkoleń - 40 pkt 
Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w Załączniku nr 
7 – Doświadczenie Wykonawcy. " 
Czy chodziło o zał. nr 5? 
 
Odp. Zamawiający dokonał zmian.  
 
Pytanie 3. 
Dotyczy złożenia oferty przez nasz Ośrodek, czy ofertę można wysłać pocztą lub zawieźć osobiście do 
sekretariatu. 
 
Odp. Ofertę należy złożyć zgodnie z wymaganiami w SIWZ (nie można wysłać oferty pocztą ani 
złożyć jej osobiście). 
 
Pytanie 4. 
SIWZ "W niniejszym postępowaniu zgłaszać oferty mogą Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia 
do wykonywania działalności i czynności objętych częścią II przedmiotu zamówienia. Spełnienie tego 
warunku potwierdza dokument potwierdzający wpis do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących 
Ośrodki Szkolenia Kierowców, zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami." 
 
Proszę o informację czy można złożyć ofertę do części II zadanie 1 - kurs prawa jazdy kat: B?  
 
Odp. Zamawiający dokonał zmian.  
 
  
Informacja dotycząca pytań 1 – 4 
 
W dniu 25.02.2021 r. Zamawiający zmodyfikował i zaktualizował dokumentację przetargową, która 
została umieszczona na stronie internetowej www.miniportal.uzp.gov.pl oraz 
www.zspreymont.edu.pl, dodatkowo wszyscy zainteresowani otrzymali tę informację drogą mailową.  
 
Po aktualizacji dokumentacji przetargowej wpłynęło jeszcze jedno pytanie: 
 
Pytanie 5. 
Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że w przypadku części I w celu wykazania spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wystarczającym będzie 
wykazanie 1 trenera np. do kursu ABC firmy ? Czy należy w części I wykazać 5 trenerów do 5 kursów 
(po 1 trenerze na kurs) ?  
 
Odp. W celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej dla części I nie będzie 
wystarczającym wykazanie 1 trenera do jednego zadania. Zamawiający oczekuje wykazania 1 
trenera dla wszystkich zadań lub maksymalnie 5 trenerów (każdy dla 1 zadania). Zamawiający 

http://www.zspreymont.edu.pl/
http://www.miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.zspreymont.edu.pl/
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oczekuje, że Wykonawca spełni warunek, jakim jest zapewnienie szkoleń przez trenerów mających 
doświadczenie w każdym z zadań.  
 
 
 

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

