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                                                                                                        Oleśnica, dnia 2014-10-06        

PCEiK ZP.19.3.2014 

 

Wg rozdzielnika 
 

Dotyczy: „Prowadzenie spotkań (wykładów, warsztatów grupowych, konsultacji grupowych i 

konsultacji indywidualnych) w ramach procesu wspomagania w szkołach i przedszkolach 

powiatu oleśnickiego oraz prowadzenie zajęć (warsztatów) w ramach  sieci współpracy i 

samokształcenia nauczycieli w  projekcie pn.: Innowacyjny system wspomagania oświaty w 

powiecie oleśnickim” nr sprawy: PCEiK ZP.19.2014 
 

Zamawiający – PCEiK z siedzibą w Oleśnicy, przy ul. Wojska Polskiego 56, informuje – na 

podstawie art. 38 ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 907 ze zm. zwana dalej „ustawą”), że w postępowaniu zostało złożone zapytanie. Jego 

treść zamieszczamy poniżej wraz z odpowiedziami. Należy uwzględnić poniższe uwagi w procesie 

sporządzania oferty. 

                                

Pyt. 2: Proszę o zmianę wymagań dotyczących posiadanej wiedzy i doświadczenia.  
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże: w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

realizację liczby co najmniej 1 000,00 form doskonalenia nauczycieli (wykłady, szkolenia, warsztaty, 

konsultacje, konferencje), potwierdzonych dowodami, że zostały wykonane należycie (referencje, ewaluacje i 

inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie).  

Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz 

wskazanie wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie Wykonawca ma dostarczyć w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu wynika z wyłącznych praw i obowiązków zamawiającego (art. 

6 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp). Czynności zamawiającego w tym zakresie powinny ograniczać się do ustalenia 

poziomu niezbędnego, zapewniającego zamawiającemu, że wykonawca, który spełni opisane przez niego 

warunki udziału w postępowaniu wykona zamówienie w sposób określony w warunkach zamówienia. Opis 

warunków udziału w postępowaniu powinien być adekwatny do celu, jaki zamierza osiągnąć zamawiający. 

Warunki udziału w postępowaniu winny być formułowane w sposób odpowiadający wielkości, charakterowi, 

złożoność oraz rodzajowi przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem. W tym wypadku są 

niewspółmiernie za wysokie. Do przeprowadzenia jest:  

Wykłady -132 godziny dydaktyczne łącznie (4 godziny na jednostkę), co daje 33 spotkania  

Warsztaty - 495 godzin dydaktycznych (15 godzin na jednostkę), co daje 33 spotkania  

Konsultacje grupowe - 330 godzin dydaktycznych (10 godzin na jednostkę), co daje 33 spotkania  

Konsultacje indywidualne - 330 godzin dydaktycznych (10 godzin na jednostkę), co daje 33 spotkania  

Zajęcia warsztatowe - 100 godzin dydaktycznych (20 godzin na sieć), co daje 5 spotkań.  

Łącznie zorganizowanych będzie 137 spotkań.  

Proszę o zmianę zapisów SIWZ i dopasowanie warunków dotyczących posiadanej wiedzy i doświadczenia  

do wielkości zamówienia. 
 

Odp. 2: Zamawiający sformułował w/w warunek w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, gdzie jako 

forma rozumiane jest szkolenie, warsztat, cykl konsultacji, lub konferencji – jako całość. W 

przedmiocie zamówienia opisanym przez Zamawiającego można wyodrębnić do zrealizowania: 
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Wykłady – 33 formy (jedna forma to 10h, liczba jednostek – 33) 

Warsztaty – 33 (liczba jednostek) x 5 form na jednostkę (jedna forma to 3h) = 165 form 

Konsultacje grupowe – 33 (liczba jednostek) x 5 form na jednostkę (jedna forma to 2h) = 165 form 

Konsultacje indywidualne – 33 formy (jedna forma to 10h, liczba jednostek – 33) 

Zajęcia warsztatowe  -  20 form (4 formy x 5 sieci)  

 

Łącznie jest zatem do zrealizowania w ramach zamówienia: 416 form doskonalenia. Wobec 

powyższego wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ i ogłoszeniu nie mogą zostać uznane za 

wygórowane, bowiem aby udowodnić doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, 

Wykonawca powinien legitymować się wykonaniem ok. 2,5 zamówienia o takim zakresie jak objęte 

przedmiotem zamówienia. Podkreślić należy przy tym, że Zamawiający dał wykonawcom wybór w 

zakresie form jakimi będą dokumentować wymagane doświadczenie – nie wymagając aby wśród 

wykonanych już form doskonalenia znalazły się wszystkie formy realizowane przez Zamawiającego. 

Ponadto Zamawiający nie określił również minimalnych wymogów co do liczby godzin w ramach już 

zrealizowanych form – a więc wystarczy, że Wykonawca np. udokumentuje 2-godzinne konsultacje 

indywidualne w wybranej placówce i tym sposobem potwierdzi doświadczenie w zakresie realizacji 

jednej formy doskonalenia. Nie można zatem uznać, że warunki określone przez Zamawiającego nie 

są adekwatne do przedmiotu zamówienia i Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ oraz ogłoszenia. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z potrzebą dotrzymania terminu określonego 

w art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy – przesunięciu ulega termin składania i otwarcia ofert – na dzień 

09.10.2014 r. Godziny oraz miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 

 

/ - / 

Grażyna Dłubakowska – dyrektor PCEiK 

                 
Otrzymują: 

1. Wykonawcy wg rozdzielnika 

2. strona internetowa – BIP http://www.pceik.nazwa.pl/public_html/bip/bip.htm 

3. a/a 
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