Lubartów, 20.06.2013

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka - Praktyka - Sukces - projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Pytanie 1.
W §1 ust. 2 tiret drugie załącznika nr 6 do SIWZ Zamawiający zawarł wyrażenie (obowiązki wykonawcy):
„Rekrutacja uczestników projektu zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie” (wymaganie
powtórzone jest w treści dokumentu SIWZ). Jednocześnie Zamawiający nie ujawnił w SIWZ przywołanych tu
założeń wniosku o dofinansowanie, co do których to założeń Wykonawca ma się zastosować. Ponieważ
założenia te są nieujawnione, a mogą być oparte o rozwiązania pracochłonne/kosztochłonne, to budzi
wątpliwości odnośnie tego, czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.
Czy Zamawiający zgadza się z powyższa argumentacją i ujawni założenia wniosku o dofinasowanie w zakresie
rekrutacji uczestników projektu?
Odpowiedź
Zamawiający ujawni założenia wniosku o dofinansowanie w zakresie rekrutacji uczestników projektu; 90
Uczniów min. 25 Dziewcząt z Zasadniczej Szkoły Zawodowej i 300 Uczniów w tym min. 100 Dziewcząt z
Technikum Zawodowego.
Pytanie 2
W §1 ust. 2 tiret piąte załącznika nr 6 do SIWZ Zamawiający zawarł wyrażenie (obowiązki wykonawcy):
„Przekazanie programów nauczania w ramach poszczególnych zawodów Specjaliście ds. organizacji staży i
pomoc w opracowaniu programu stażu”. Co zamawiający rozumie pod pojęciem „programów nauczania” w
kontekście przedmiotowego projektu oraz na czym miałaby polegać „pomoc w opracowaniu programu stażu”
(w jakim zakresie miała by być świadczona)?
Odpowiedź
Zamawiający przez „Przekazanie programów nauczania w ramach poszczególnych zawodów Specjaliście ds.
organizacji staży i pomoc w opracowaniu programu stażu” rozumie przekazanie programów kształcenia w
zawodach obowiązujących w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej, na podstawie, których kształceni są
uczniowie tej placówki. Celem staży jest wykroczenie poza podstawę programową dotyczącą kształcenia w
zawodzie, zatem program stażu ma wykraczać poza program kształcenia zawodowego obowiązującego w szkole
(z zakresu wiedzy i umiejętności zawodowych nabywanych w systemie klasowo-lekcyjnym i podczas praktyk
zawodowych). Dotyczy to zawodów, w których kształcą się uczniowie w Regionalnym Centrum Edukacji
Zawodowej. Pomoc w opracowaniu programu stażu polegać będzie na współpracy z organizatorami staży,
nauczycielami zawodu i przedsiębiorcami, gdzie będą organizowane staże, tak by spełnić powyższy cel stażu.
Przekazanie programów nauczania poszczególnych zawodów będzie polegała na odebraniu od nauczycieli
przygotowanych programów i przekazanie Specjaliście ds. organizacji staży.
Pytanie 3
W §1 ust. 2 tiret ósme załącznika nr 6 do SIWZ Zamawiający zawarł wyrażenie (obowiązki wykonawcy): „Nadzór
merytoryczny nad zajęciami zaplanowanymi w ramach projektu”. Na czym według Zamawiającego miałby
polegać tego rodzaju nadzór (mając na względzie definicję pojęcia „nadzór”, w którą wpisuje się też władcze
oddziaływanie, a nadzorujący odpowiada za działania nadzorowanego)?
Odpowiedź

Zamawiający zmienia zapis „nadzór merytoryczny” na słowo „kontrola”. Kontrola ma polegać na sprawdzeniu
zgodności realizacji wszystkich zajęć z ich harmonogramami i z zapisami w dziennikach zajęć (tematyka, listy
obecności), sposobu i wyników przeprowadzenia testów/egzaminów początkowych i końcowych,
przeprowadzania ewaluacji przeprowadzonych zajęć.

Pytanie 4
W §1 ust. 2 tiret czternaste załącznika nr 6 do SIWZ Zamawiający zawarł wyrażenie (obowiązki wykonawcy):
„Gromadzenie i sprawdzanie poprawności ewidencji czasu pracy nauczycieli”. Jakich nauczycieli Zamawiający
ma tu na myśli?
Odpowiedź
Zamawiający rozumie tu nauczycieli realizujących zadania projektowe.
Pytanie 5
W §1 ust. 2 tiret ostatnie załącznika nr 6 do SIWZ Zamawiający zawarł wyrażenie (obowiązki wykonawcy):
„Inne, które wynikną w trakcie realizacji projektu”. Ustawa PZP wskazuje (art. 29 ust. 1), że przedmiot
zamówienia powinien zostać opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący (…) uwzględniając wszystkie
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przytoczony powyżej zapis budzi w tym
względzie istotne wątpliwości, bowiem nie określa ani zakresu ani szczegółów zadań stojących przed
Wykonawcą. Innymi słowy „Inne (…)” jest grupą nieokreślonych dziś zadań, w ramach których Zamawiający
może - bez odpowiedniego zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy i według własnego uznania – oczekiwać od
Wykonawcy wykonywania dodatkowych zadań, których wykonania Wykonawca nie zaplanował (nie wycenił) na
chwilę składania ofert. Wydaje się, że należy zadania wykonawcy określić w formie katalogu zamkniętego, a
więc wyrażenie przywołane na wstępie zastąpić listą zadań określonych w sposób wyczerpujący lub wyrażenie
to wykreślić. Czy Zamawiający zgadza się z powyższa argumentacją, dokona odpowiednich zmian, a jeśli tak, to
jakie będą to zmiany?
Odpowiedź
Zamawiający usuwa §1 ust. 2 tiret ostatnie załącznika nr 6 do SIWZ .
Pytanie nr 6.
W §4 załącznika nr 6 do SIWZ Zamawiający zawarł wyrażenie: „Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
wykonanie zadań wymienionych w 1§ niniejszej umowy”. Jak Zamawiający rozumie wyrażenie „pełną
odpowiedzialności” użytą w tymże §?
Odpowiedź
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu należytej staranności za wykonanie umowy zgodnie z przepisami
Kodeksu Cywilnego.
Pytanie nr 7.
W §5 ust. 1 załącznika nr 6 do SIWZ Zamawiający zawarł wyrażenie: „Wynagrodzenie obejmuje wszystkie
elementy składające się na przedmiot zamówienia, zaspokaja w całości należność Wykonawcy z tytułu
wykonania zamówienia i jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy”. Czy przedmiot
zamówienia określony jest w §1?
Odpowiedź
Przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 6 w §1.
Pytanie nr 8.
W §5 ust. 2 załącznika nr 6 do SIWZ Zamawiający zawarł wyrażenie: „Wypłata wynagrodzenia realizowana
będzie w cyklu miesięcznym na podstawie rachunków/faktur oraz protokołów wykonanej czynności,
wystawianych przez Wykonawcę. Zestawienie wykonanych roboczogodzin wykazane zostanie przez
Wykonawcę w protokole, będącym podstawą do wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc. Zatwierdzona karta
pracy będzie podstawą do sporządzenia przez Wykonawcę rachunku/faktury za dany miesiąc”. Jakie protokoły
wykonanej czynności Zamawiający ma na myśli, mając na względzie, że podstawą do wystawienia
rachunku/faktury ma być zatwierdzona karta pracy?

Odpowiedź
Zamawiający będzie wymagał protokołu opisanego w Wytycznych w Zakresie kwalifikowania wydatków w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14 sierpnia 2012 (Rozdział 4.12 pkt. 3).
Pytanie nr 9.
W §5 ust. 2 załącznika nr 6 do SIWZ Zamawiający zawarł wyrażenie: „Wykonawca wyliczy wynagrodzenie
miesięczne według wzoru: liczba faktycznie zrealizowanych godzin zajęć w miesiącu x stawka godzinowa”. Czy
Wykonawca ma realizować jakieś zajęcia?
Odpowiedź
Nie. Zamawiający W §5 ust. 2 załącznika nr 6 do SIWZ zmieni wrażenie „liczba faktycznie zrealizowanych godzin
zajęć” na „liczbę faktycznie przepracowanych godzin”.
Pytanie nr 10
W sekcji III SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) pkt 2 Zamawiający zawarł następujące wyrażenie: „Zamówienie
wykonywane będzie w sposób ciągły na terenie siedziby zamawiającego w Regionalnym Centrum Edukacji
Zawodowej w Lubartowie”. Co Zamawiający rozumie przez określenie „sposób ciągły”?
Odpowiedź
Zamawiający skreśla zapis „ w sposób ciągły”.
Pytanie nr 11
W sekcji III SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w części „II. Wymagania” w pkt 6 Zamawiający zawarł
następujące wyrażenie: „Dyspozycyjność w zakresie czynności kontrolno-wyjaśniających (również po terminie
wygaśnięcia umowy zlecenia) wynikających z wytycznych odnośnie realizacji projektów finansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego”. Czy wedle Zamawiającego dyspozycyjność, o której mowa
wyżej ma być zapewniona przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy, a jeśli tak, to
jak Zmawiający rozumie tę dyspozycyjność w kontekście przepisu art. 29 ust. 1 ustawy prawo zamówień
publicznych?
Odpowiedź
Paragraf???????
1.Na wykonaną dokumentację wynikającą z realizacji zakresu obowiązków Wykonawcy opisanych par. 1 ust. 2
załącznika nr 6 do SIWZ Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od dnia zakończenia projektu.
2. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy bezpłatnego usunięcia wad w terminie 7
dni od poinformowania o tym fakcie przez Zamawiającego i przekazania na adres wskazany przez Wykonawcę.

Pytanie nr 12
W sekcji IV SIWZ (Informacje dotyczące podwykonawców) Zamawiający zawarł następujące wyrażenie:
„Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę osobę, której wykonanie zadania powierzy podwykonawcy”.
Ponieważ wskazany zapis wydaje się być niezrozumiały, czy Zamawiający dokona odpowiednich zmian?.
Odpowiedź
Zamawiający zmienia zapis w sekcji IV SIWZ „Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę osobę, której
wykonanie zadania powierzy podwykonawcy” na „Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania osoby, której
powierzy wykonanie zadania”.
Pytanie nr 13
Zamawiający w SIWZ, w sekcji „VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków” nie stawia wykonawcom żadnego z warunków, które opisuje (intencyjnie) jako
wymagania w części „Zadania oraz wymagania należące do Wykonawcy:” w części „II. Wymagania” (cześć ta nie
wchodzi chyba w skład sekcji „III. Opis przedmiotu zamówienia” jakby się mogło wydawać w pobieżnym
czytaniu – nie wiadomo w skład, jakiej części naprawdę wchodzi). Mając na względzie formalny zapis sekcji „VII”
– wystarczy, że wykonawca będzie miał wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
lub będzie dysponował osobą spełniającą ten warunek. Zamawiający nie opisał wszak w tej sekcji jaki przyjmie

sposób oceny spełniania „wymagań” (nie warunków przecież, bo tych - jak już zostało wspomniane –
praktycznie nie ma

a) na przykład „Biegłą znajomość aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikacji wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki” – więc nie będzie mógł oceniać wykonawców pod tym kątem. Ponieważ
wskazane zapisy wydają się być niezrozumiałe, a co więcej – praktycznie brak warunków udziału skutkuje
możliwością złożenia oferty przez wykonawców nie mających doświadczenia w realizacji tego typu zamówień,
to czy Zamawiający dokona odpowiednich zmian?
Odpowiedź:
Nie Zamawiający nie dokona zmian w

