Warszawa, dnia 28 maja 2014 r.
ZATWIERDZAM
Łukasz Jasek
Kierownik Działu
Programowania i Projektów Systemowych

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA oraz MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 16/14/PN) na szkolenia dla
pracowników Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie
o akronimie SIMS pn. „Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą
beneficjentów działań 2.1 oraz 2.2 POIG”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) uprzejmie
informuję, iż dniu 26 maja 2014 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam treść
zapytań w nim zawartych wraz z wyjaśnieniem udzielanym przez Zamawiającego.

PYTANIE 1:
„W odniesieniu do pkt. 16.4 SIWZ proszę o wyjaśnienie, czy w przypadku kryterium
„program warsztatów” mianownik wzoru służącego do obliczenia „Liczby przyznanych
punktów” to „najwyższa liczba małych punktów za proponowany program warsztatów
spośród wszystkich ofert” czy „najwyższa liczba punktów za proponowany program
warsztatów spośród wszystkich ofert”?”

ODPOWIEDŹ
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że mianownik wzoru służącego do
obliczania „Liczby przyznanych punktów” w kryterium „program warsztatów” powinien
brzmieć: „najwyższa liczba małych punktów za proponowany program warsztatów spośród

wszystkich ofert”. W związku z powyższym Zamawiający dokonał modyfikacji ww. wzoru,
który otrzymał brzmienie:
Łączna liczba małych punktów za
proponowany
program warsztatów oferty badanej
Liczba przyznanych punktów = ----------------------------------------------- x 30
Najwyższa liczba małych punktów
za proponowany program warsztatów
spośród wszystkich ofert

PYTANIE 2:
W odniesieniu do pkt. 16.4 SIWZ proszę o wyjaśnienie, czy w kryterium „program
warsztatów” 1 mały punkt przyznawany będzie za każdą umiejętność, jaką uczestnicy
nabędą w trakcie warsztatu spośród umiejętności wymienionych w tabeli stanowiącej
załącznik nr 9 do SIWZ (Wykaz tematów), czy też za dowolną umiejętność wskazaną
przez Wykonawcę?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że kryterium „program warsztatów” 1 mały punkt przyznawany
będzie za każdą umiejętność, jaką uczestnicy nabędą w trakcie warsztatu spośród
umiejętności wymienionych w tabeli stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ (Wykaz
tematów).
Nie oznacza to jednak, że Wykonawca nie może zaproponować także innych umiejętności,
które jego zdaniem powinni nabyć uczestnicy szkoleń. Te umiejętności nie będą jednak
punktowane.
PYTANIE 3:
W odniesieniu do pkt 5.2 SIWZ i załącznika nr 6 do SIWZ (Wykaz należycie wykonanych
usług) oraz w odniesieniu do udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania
zadane do SIWZ z dnia 19 maja 2014 r. (odpowiedź na pytanie nr 21), prosimy o
wyjaśnienie, czy jeśli w ramach jednej umowy (o wartości np. 500 tys. PLN) z jednym
wykonawcą świadczone były usługi zarówno organizacji szkoleń i konferencji dla grup 1020 osobowych i 100-250 osobowych jak i świadczenia innych usług (np. doradczych), czy
doświadczenie Wykonawcy zostanie wykazane niezależnie od tego, jaka część
wynagrodzenia przypadała na organizację szkoleń i konferencji? Jeśli nie, to w jaki sposób
Wykonawca ma udowodnić Zamawiającemu, jaka część wynagrodzenia przypadała na
organizację szkoleń i konferencji w przypadku, gdy umowa między Wykonawcą o
zleceniodawcą nie precyzowała tej kwestii?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku,
o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ może również wskazać usługę, której zakres był szerszy
niż wymagany przez Zamawiającego, tzn. obejmował zarówno: organizację
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szkoleń/konferencji (w tym zapewnienia trenerów i materiałów szkoleniowych) dla grupy
10-20 osobowej (więcej niż jedno szkolenie), jednego szkolenia/konferencji dla grupy 100250 osobowej oraz świadczenie innych usług. W takim przypadku Wykonawca winien
w Załączniku nr 6 do SIWZ, wykazać zarówno wartość całej usługi, jak
i wyodrębnioną z niej wartość organizacji szkoleń i konferencji dla grup 10-20 osobowych
i 100-250 osobowych. W przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie precyzyjnie określić
wartości usługi dotyczącej wymaganego przez Zamawiającego zakresu (tzn. szkoleń i
konferencji) wystarczy jeżeli wskaże jedynie rząd wielkości np. powyżej 300 000 zł brutto.

Niniejsze wyjaśnienia i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.

Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień i modyfikacji konieczny jest dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia
ofert na dzień 05.06.2014 r., miejsce i godziny pozostają bez zmian.
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