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WYJAŚNIENIE/ZMIANA DO ZAM.PUB. NR 26/2016 

 
Dotyczy: Przetarg nieograniczony na kompleksową usługę szkoleniową obejmującą najem sali 

konferencyjnej, usługę szkoleniową, usługę gastronomiczną oraz usługę hotelarską, 
w związku z organizacją szkolenia dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy 

i pracowników Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urząd Pracy. 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 I 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 

r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść  Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia do zamówienia publicznego nr 26/2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

Pytanie 1.  
Proszę o informację, czy podtrzymują Państwo punkt dot. standardu sali szkoleniowej - zgodnie z kryterium 

oceny ofert - maksymalną ilość punktów gwarantuje zapewnienie powierzchni 10 i więcej  m kw. Na 
uczestnika; 

nasze pytanie: Czy taka powierzchnia sali tj. ok. 650 metrów kw. nie będzie wpływała negatywnie na jakość 
oraz sposób realizacji zadania? 

 

Odpowiedź 1. 
Zamawiający zmienia treść  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W Rozdz.  III pkt. 4 ppkt. 4.1  

 
Jest:  
KRYTERIUM - Standard Sali szkoleniowej    
Wykonawca może otrzymać max. 30 pkt. za kryterium odnoszącym się do standardu sali szkoleniowej  

w rozbiciu na progi ilościowe w zależności od powierzchni wyrażonej w metrach kwadratowych na uczestnika 
ponad wymóg co najmniej 3 metrów kwadratowych na uczestnika wynikający ze specyfiki szkolenia. 

 

10 pkt. - Powierzchnia  6 m kw. na uczestnika  
30 pkt. - Powierzchnia  10 i więcej  m kw. na uczestnika 

 

Zostaje zmienione: 

KRYTERIUM - Standard Sali szkoleniowej    
Wykonawca może otrzymać max. 30 pkt. za kryterium odnoszącym się do standardu sali szkoleniowej  
w rozbiciu na progi ilościowe w zależności od powierzchni wyrażonej w metrach kwadratowych na uczestnika 

ponad wymóg co najmniej 3 metrów kwadratowych na uczestnika wynikający ze specyfiki szkolenia. 

 
10 pkt. - Powierzchnia  4 m kw. na uczestnika  

30 pkt. - Powierzchnia  5 i więcej  m kw. na uczestnika 
 

Pytanie 2.  
Czy pomimo tego, że podczas  trwania szkolenia cały czas jest obecny  przedstawiciel firmy  w osobie  

właściciela - celem nadzoru nad sprawną organizacją szkolenia/ -------------- +  trener  wykładowca/ jest 

konieczność zatrudnienia  dodatkowej  osoby  na  1/2  etatu. Jeżeli tak, to  czy może to być  trener  
wykładowca - i na  jak  długi okres ma  być podpisana  umowa o pracę. 

 
Odpowiedź 2. 
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Zamawiający informuje, że określił warunki  dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę na umowę o prace 

osoby wykonującej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia w Rozdz. II opis przedmiotu 

zamówienia  pkt. 6 – jest nim rezydent.  Zgodnie z zapisem art. 29 ust. 3a ustawy pzp przewidziany jest 
wymóg zatrudnienia osoby, w związku z powyższym prezes firmy nie spełnia powyższego warunku. 

Natomiast w gestii Wykonawcy pozostaje czy dana umowa o pracę jest zawarta na czas określony, 
nieokreślony lub na czas zastępstwa. 

 

Biorąc pod uwagę że w/w odpowiedź nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzanie zmian  
w ofertach, nie ma zastosowania art. 38 ust 6. w/w Ustawy  

 


