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DOZ/JS/Z.P.22/2540/2/2014
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie cyklu szkoleń grupowych oraz
indywidualnych usług doradczych dla 40 osób z terenu Dolnego Śląska wraz z wynajmem sal
szkoleniowych oraz usługą cateringową, realizowanych na potrzeby projektu systemowego
„Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy”.
CPV 80500000-9, 55000000-0, 70220000-9.
WYJAŚNIENIE nr.1 DO ZAM.PUB. NR 22/2014
Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego nr 22/2014 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.
Pytanie 1:
W związku z ogłoszeniem o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest przeprowadzenie cyklu szkoleń grupowych oraz indywidualnych usług
doradczych dla 40 osób z terenu Dolnego Śląska wraz z wynajmem sal szkoleniowych oraz
usługą cateringową, realizowanych na potrzeby projektu systemowego „Aktywizacja
zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” wykonawca, zwraca się do
Zamawiającego z zapytaniem i prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(dalej zwaną SIWZ): 1) Zamawiający w SIWZ zawarł informacje, iż w ramach realizacji przedmiotu
zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: „ zapewnienia podczas szkoleń dla wszystkich szkolonych
osób poczęstunku w czasie przerw kawowych oraz obiadu obejmującego drugie danie.” W związku z tym
zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie czy w ramach realizacji indywidualnego doradztwa Wykonawca
powinien zapewnić uczestnikom catering w postaci drugiego dania? Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - dalej
p.z.p., przedmiot zamówienia powinien zostać przez zamawiającego opisany: 1) w sposób jednoznaczny
i wyczerpujący, 2) za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 3) uwzględniając wszystkie
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W analizowanym stanie faktycznym
kluczowe znaczenie będzie miało spełnienie wymogów pkt 1 i 3. Wykładnia językowa przedmiotowej
regulacji pozwala przyjąć, że "jednoznaczny" to nie budzący wątpliwości, a "wyczerpujący" to opis w sposób
wszechstronny i szczegółowy. Wynika więc z tego, że żaden z wykonawców, przynajmniej teoretycznie nie
powinien mieć wątpliwości czego i jakich elementów dotyczy opis przedmiotu zamówienia, który dodatkowo
należy sporządzić w sposób pełny i wyczerpujący w ramach SIWZ. Opis zamówienia winien być na tyle
oczywisty i nie budzący jakichkolwiek wątpliwości, by mógł stanowić podstawę do złożenia
przez zainteresowane podmioty porównywalnych ofert. - E. Norek "Prawo zamówień Publicznych.
Komentarz", LexisNexis 2005.
Podanie przez zamawiającego precyzyjnych danych na temat przedmiotu zamówienia umożliwiających
wykonawcom złożenie konkurencyjnej oferty jest jego obowiązkiem. Należy przy tym zauważyć, że opis
powinien pozwalać na dokładną i niebudzącą wątpliwości identyfikację zakresu i wielkości przedmiotu
zamówienia. Spełnienie tego warunku jest szczególnie istotne z punktu widzenia tworzenia przez wykonawcę
oferty. Konsekwencją braku cechy jednoznaczności i wyczerpującego charakteru opisu przedmiotu
zamówienia jest nie tylko naruszenie art. 29 ust. 1 p. z. p., ale również zasady wyrażonej w przepisie art. 7
ust. 1 p.z.p. czyli zobowiązania zamawiającego do równego zachowania uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców w postępowaniu. Wyrazem tego jest bowiem fakt, że wykonawcy na skutek
nieprecyzyjnych sformułowań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia różnie będą interpretowane
postanowienia SIWZ (wyrok KIO z 23 stycznia 2008 r. KIO/UZP 101/07). W związku z powyższym

wykonawca wnosi o doprecyzowanie przez Zamawiającego czy podczas indywidualnego
doradztwa należy również zapewnić uczestnikom obiad obejmujący drugie danie.
Odpowiedź 1:
Zamawiający wyjaśnia, że opis przedmiotu zamówienia obejmuje szkolenia i doradztwo – dwie różne
formy świadczone w innym czasie, tak więc catering obejmujący zarówno przerwy kawowe i obiad
dotyczy tylko i wyłącznie szkoleń (moduły I-IV – opisane w rozdziale II pkt. 3.2.2. SIWZ).
Jednocześnie informuję, że wyjaśnienia SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców, a niniejszy dokument
jest integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zam. pub. nr 22/2014.

