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Warszawa 04.06.2014 r.
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO
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 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanym dalej
uPzp, uprzejmie informuję, iż dniu 3 czerwca 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:
Czy zapis dotyczący kryterium „program warsztatów"
Kryterium będzie oceniane dla każdego tematu warsztatów na podstawie Ramowych
programów warsztatów, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty. Wykonawca
musi przedstawić co najmniej jeden ramowy program warsztatu z każdego tematu wskazanego
w załączniku nr 9 do SIWZ. Wykonawca może przedstawić więcej niż jeden ramowy program
warsztatu w danym temacie dla różnych grup docelowych ujętych w projekcie.
Kryterium oceniane będzie w następujący sposób:
Kryterium program warsztatów oceniane będzie na podstawie informacji zawartych w
ramowym programie warsztatów stanowiącym Załącznik nr 1 do formularza oferty
•

Ilość tematów, z których wykonawca może poprowadzić warsztaty

- 1 mały punkt za każdy ramowy program warsztatu, który przedstawi Wykonawca

oznacza, iż Wykonawca nie ma obowiązku poprowadzić WSZYSTKICH warsztatów? Użycie
zwrotu „może poprowadzić", nie jest obligatoryjne z faktem przeprowadzenia przez
Wykonawcę wszystkich warsztatów w danym temacie.
Odpowiedź:
Wykonawca musi przedstawić co najmniej jeden ramowy program warsztatu z każdego tematu
wskazanego w załączniku nr 9 do SIWZ, ale może przedstawić więcej. Stąd też przy okazji
liczenia punktów weźmiemy pod uwagę każdy Ramowy Program, z który Wykonawca
przedstawi. Wykonawca może oczywiście przedstawić mniej programów – nie otrzyma wtedy
za nie punktów w tym kryterium.
PYTANIE 2:
Czy zapis „Wykonawca musi przedstawić co najmniej jeden ramowy program warsztatu z
każdego tematu wskazanego w załączniku nr 9 do SIWZ" oznacza, że 2 dni trwania szkolenia
odnosi się do warsztatu czy tematu w ramach jednego warsztatu?
Jeśli odnosi się do warsztatu, jak zatem Zamawiający wyobraża sobie przedstawienie tematu
do warsztatu w podziale czasowym?
Odpowiedź:
Jeden warsztat to 2 dni szkoleniowe. Każdy warsztat musi być przeprowadzony na jeden
konkretny temat. Tematy zostały określone w Załączniku nr 9 do SIWZ.
PYTANIE 3:
Ponadto, jak Wykonawca powinien rozumieć zapis zawarty w kryterium „kalendarz szkoleń
(warsztatów + szkoleń otwartych)"
W ofercie należy przedstawić kalendarz szkoleń dla 21 warsztatów i 2 szkoleń otwartych
obejmujących wszystkie tematy, z których wykonawca może poprowadzić szkolenia, a których
wykaz znajduje się w tabeli stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ., zgodnie z SOPZ. Kryterium
oceniane będzie w następujący sposób:
Kryterium kalendarz szkoleń oceniane będzie na podstawie informacji zawartych w formularzu
stanowiącym Załącznik nr 2 do formularza oferty

•

Zgodność proponowanego kalendarza z SOPZ

- 1 mały punkt za każdy termin w którym zostaną zorganizowane równolegle 3 warsztaty, z
różnych, powiązanych ze sobą tematów
-1 mały punkt, za każde uzasadnienie powiązania konkretnych tematów ze sobą
dotyczący przyznawania punktów „za każdy termin w którym zostaną zorganizowane
równolegle 3 warsztaty, z różnych, powiązanych ze sobą tematów" oraz przyznawania punktów
„za każde uzasadnienie powiązania konkretnych tematów ze sobą"?

Co zamawiający ma na myśli? Czy chodzi o połączenie 3 różnych grup czy o przeprowadzenie
tego samego warsztatu dla 3 różnych grup czy może o przeprowadzenie 3 różnych warsztatów
dla tej samej grupy czy może przeprowadzenie 3 różnych warsztatów dla 3 różnych grup w tym
samych czasie?
Odpowiedź:
Zamawiający przyzna punkty za każdy dzień, w którym zostaną zaplanowane 3 równolegle
prowadzone warsztaty dla 3 różnych grup. Temat warsztatów prowadzonych równolegle może
być jeden, a wtedy różne będą grupy docelowe lub mogą to być 3 różne tematy. Zamawiający
przyzna punkt za uzasadnienie, w którym wykonawca wskaże dlaczego tak zaplanował
połączenie tematów lub grup docelowych.
PYTANIE 3:
Zgodnie z art. 29. 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący,
za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń uwzględniając wszystkie
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą
konkurencję.
W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi na powyższe zapytanie wraz z
przedłużeniem terminu składania ofert, aby Wykonawca mógł wprowadzić zmiany do oferty,
wynikające z udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 uPzp.
Niniejsze wyjaśnienia i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.
Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień nie jest konieczny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, zatem miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
pozostają bez zmian.

