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Warszawa, dnia 22.12.2020 r. 

 

Dotyczy postepowania nr OPS/BL/PZP/2/2020 pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 

pracowników OPS Dzielnicy Białołęka w związku z realizacją przez OPS Dzielnicy Białołęka m.st. 

Warszawy projektu pt. „Profesjonalni w działaniu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.” 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 

2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej „Pzp” 

informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”). Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z 

odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Pytanie nr 5 

„W rozdziale 12 SIWZ, punkt 3, podpunkt 3.5, litera c, jest mowa o zakresie godzinowym 

superwizji, tj. "jedna godzina oznacza 60 minut"; natomiast w Załączniku nr 2 do SIWZ, czyli 

wzorze oferty, w części II, punkt 5, w ostatniej rubryce tabeli oczekujecie Państwo, by 

wskazać "czas trwania usługi (liczba godzin, przy czym 1 godz. = 45 min.); podobnie w 

Załączniku 6E do SIWZ; wobec niezgodności treści SIWZ z treścią Załączników do SIWZ 

uprzejmie proszę o wskazanie tej dyspozycji, którą mam się kierować składając ofertę.” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

Zamawiający stwierdza, że powyższa niespójność powstała na skutek omyłki i prawidłowy 

jest zapis 1 godzina oznacza 45 minut (dotyczy części nr 5 zamówienia). Zamawiający 

stwierdza, że do takiej samej omyłki doszło w zakresie warunków udziału oraz 

pozacenowego kryterium oceny ofert w zakresie części nr 6 zamówienia, wobec czego 

dokonuje modyfikacji SIWZ w poniższym zakresie:  

 

W Rozdziale 12 ust. 3 pkt 3 ppkt 3.5. lit c) SIWZ zmieniając brzmienie zapisu „gdzie jedna 

godzina oznacza 60 minut” na „gdzie jedna godzina oznacza 45 minut”   

 

W Rozdziale 12 ust. 3 pkt 3 ppkt 3.6. SIWZ zmieniając brzmienie zapisu  

„Poprzez 1 (jedną) usługę konsultacji grupowych należy traktować konsultacje grupowe 

realizowane przez Wykonawcę na rzecz danego podmiotu w ramach jednej umowy, przy 

czym liczba zrealizowanych godzin konsultacji musi wynosić minimum 10 (1 godzina=60 

minut). UWAGA: Usługi powinny być zrealizowane na rzecz min. 2 różnych podmiotów” na: 

„Poprzez 1 (jedną) usługę konsultacji grupowych należy traktować konsultacje grupowe 

realizowane przez Wykonawcę na rzecz danego podmiotu w ramach jednej umowy, przy 

czym liczba zrealizowanych godzin konsultacji musi wynosić minimum 10 (1 godzina=45 

minut). UWAGA: Usługi powinny być zrealizowane na rzecz min. 2 różnych podmiotów”   

 

W Rozdziale 24 - Opis przyznawania punktów w kryterium pozacenowym „Doświadczenie 

trenera” dla części nr 5, jest następujące zdanie:  
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„Wykonawca musi wskazać dane osoby, którą Wykonawca skieruje do realizacji 

zamówienia, daty realizacji usług, przedmiot usług, czas trwania usług (w godzinach, gdzie 1 

godzina = 60 minut), odbiorców usług (podmioty, na rzecz których usługi były realizowane)”, 

Zamawiający zmienia brzmienie zapisu na: „Wykonawca musi wskazać dane osoby, którą 

Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, daty realizacji usług, przedmiot usług, czas 

trwania usług (w godzinach, gdzie 1 godzina = 45 minut), odbiorców usług (podmioty, na 

rzecz których usługi były realizowane.” 

 

W Rozdziale 24 - Opis przyznawania punktów w kryterium pozacenowym „Doświadczenie 

trenera” dla części nr 6, jest następujące zdanie:  

„Poprzez 1 (jedną) usługę konsultacji grupowych należy traktować konsultacje grupowe 

realizowane przez Wykonawcę na rzecz danego podmiotu w ramach jednej umowy, przy 

czym liczba zrealizowanych godzin konsultacji musi wynosić minimum 10 (1 godzina=60 

minut)”, Zamawiający zmienia brzmienie zapisu na: „Poprzez 1 (jedną) usługę konsultacji 

grupowych należy traktować konsultacje grupowe realizowane przez Wykonawcę na rzecz 

danego podmiotu w ramach jednej umowy, przy czym liczba zrealizowanych godzin 

konsultacji musi wynosić minimum 10 (1 godzina= 45 minut)” 

 

Pytanie nr 6 

„w Załączniku nr 2 do SIWZ, czyli wzorze oferty, w punkcie 1 istnieje m.in. zapis: "nie 

wnoszę/-simy zastrzeżeń do wzoru umowy i w przypadku wyboru mojej/-naszej oferty 

zobowiązuję/-my się do podpisania umowy na warunkach określonych we Wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w terminie i miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego"; stwierdzam jednak, że wnoszę zastrzeżenia do wzoru umowy, ponieważ 

został on skonstruowany dla Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą; jako 

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nie mogę zobowiązać się do 

podpisania umowy na warunkach określonych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 

8 do SIWZ - proszę więc o wyjaśnienie także tej kwestii.” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

Zamawiający załącza do SIWZ załącznik nr 8a do SIWZ – Wzór umowy z Wykonawcą 

będącym osobą fizyczną.  

Zamawiający nie modyfikuje Formularza Ofertowego – załącznik nr 2 do SIWZ, natomiast w 

przypadku, gdy ofertę złoży Wykonawca – osoba fizyczna, akceptacja wzoru umowy przez 

Wykonawcę jest równoznaczna z akceptacją wzoru umowy dla Wykonawcy będącego osobą 

fizyczną (załącznika nr 8a do SIWZ).  

 

 

Zamawiający zaprasza do składania ofert w terminie do 28.12.2020 r. do godziny 09:00. 
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