Projekt „ CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Świdnik, dn.15.07.2014r.
Znak sprawy: OP.III-AE.3410/20/EFS/2014

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
W POSTĘPOWANIU ZNAK SPRAWY OP.IIIAE.3410/20/EFS/2014
Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
Działając w imieniu Zamawiającego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świdniku, 21-040 Świdnik, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12, na podstawie art. 38 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r., poz. 907 z
późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na _ zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów
w ramach systemowego projektu MOPS Świdnik _ CZAS NA ZMIANY _, ogłoszonym
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.07.2014r. (Numer ogłoszenia: 149977 - 2014)
do zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie
z poniższym:
Pytanie nr 1:
Zwracam się z prośbą o sprecyzowanie co rozumieją Państwo przez godziny kursu, czy są to
godziny zegarowe czy dydaktyczne oraz jakiego rodzaju badania lekarskie uważają Państwo
za niezbędne w przypadku kursu "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, komputera i
fakturowania". W załączniku 6 w tabeli znajduję się pozycja Specjalizacja, nr uprawnień zwracam się z prośbą o sprecyzowanie jakie dokładnie Państwo wymagają uprawnienia w
przypadku kursu w/w.
Odpowiedź na pytanie nr 1 :
Zamawiający wyjaśnia, iż każdorazowo, tj. w zakresie wszystkich zadań, przez jedną godzinę
należy rozumieć: 60 minut - 45 minut zajęć dydaktycznych oraz 15 minut przerwy, przy czym
długość przerw może być ustalona w sposób elastyczny.
Niezbędne badania lekarskie w przypadku kursu "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,
komputera i fakturowania" to:
1) profilaktyczne badania lekarskie, wynikające z ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie
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przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.),
2) badania sanitarno-epidemiologiczne wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013r.
poz. 947 z późn. zm.)
Załącznik nr 6 jest wzorem formularza właściwym dla wszystkich zadań. Zgodnie z SIWZ
Wykonawca celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest zobowiązany przedłożyć
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za
świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, (w formie
oryginału) - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ oraz oświadczenie, że osoby,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, (w formie oryginału) –
według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
W niniejszym postępowaniu przedmiotem zamówienia jest terapia psychospołeczna oraz
przeprowadzenie kursów, których ukończenie pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności i
umożliwi podjęcie pracy w określonym zawodzie.
Stąd też osoby, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia powinny spełniać
wymagania określone przepisami prawa dla osób, które prowadzą działalność terapeutyczną
lub są uprawnieni do nauczania przedmiotów zawodowych ( tzw. uprawnienia pedagogiczne).
Pytanie nr 2:
Proszę o doprecyzowanie informacji dotyczącej godzin: zegarowych czy dydaktycznych
szkolenia z zad 1 oraz kursu z zad 2,
Odpowiedź na pytanie nr 2 :
Zamawiający wyjaśnia, iż każdorazowo, tj. w zakresie wszystkich zadań, przez jedną godzinę
należy rozumieć: 60 minut - 45 minut zajęć dydaktycznych oraz 15 minut przerwy, przy czym
długość przerw może być ustalona w sposób elastyczny.
Pytanie nr 3:
Mam pytanie co do projektu, a dokładnie o zadanie nr. 1 czyli : Indywidualna terapia
psychospołeczna z treningiem kompetencji umiejętności społecznych oraz cześć 5:
Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej , komputera , fakturowania i moim pytaniem jest to , czy
przedział godzin na dzień jest w skali godziny dydaktycznych czy zegarowych ?
Odpowiedź na pytanie nr 3 :
Zamawiający wyjaśnia, iż każdorazowo, tj. w zakresie wszystkich zadań, przez jedną godzinę
należy rozumieć: 60 minut - 45 minut zajęć dydaktycznych oraz 15 minut przerwy, przy czym
długość przerw może być ustalona w sposób elastyczny.
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