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DOTYCZY: 
Przedmiot zamówienia: 
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka obcego (angielski i hiszpański) w ramach 
projektu „Szkoła przy lotnisku – program rozwojowy Powiatowego Centrum Edukacji 
Zawodowej w Świdniku”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
Tryb: 
Przetarg nieograniczony 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ 
ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW 

Treść pytania: 
„1. czy zamawiający zapewnia sale szkoleniowe, ponieważ na stronie 3 SIWZ napisane jest, 

że właśnie zamawiający zapewnia pomieszczenia i sprzęt konieczny do realizacji 

zamówienia, a w załącznikach znajduje się oświadczenie o posiadaniu potencjału 

technicznego 

2. czy zamawiający zapewnia podręczniki słuchaczom 

3. czy w obliczeniach finansowych należy brać pod uwagę 18 osób uczestniczących w 

każdej grupie 

4. czy doświadczenie przeprowadzenia min 190 godzin dotyczy jednego kursu, czy 

łącznie zorganizowanych szkoleń?” 

 
Odpowiedzi zamawiającego: 
 
1. 
Pytanie 1 „czy zamawiający zapewnia sale szkoleniowe, ponieważ na stronie 3 SIWZ 

napisane jest, że właśnie zamawiający zapewnia pomieszczenia i sprzęt konieczny do 

realizacji zamówienia, a w załącznikach znajduje się oświadczenie o posiadaniu 

potencjału technicznego” 

Odpowiedź: 
Zamawiający zapewnia sale szkoleniowe na potrzeby prowadzenia zajęć (Świdnik, 
ul. Szkolna 1, w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Z. 
Puławskiego w Świdniku – zgodnie z wzorem umowy stanowiącym Zał. 6 do 
SIWZ). 
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2. 
Pytanie 2 „czy zamawiający zapewnia podręczniki słuchaczom” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający zapewnia słuchaczom podręczniki. 
 

3.  
Pytanie 3 „czy w obliczeniach finansowych należy brać pod uwagę 18 osób 

uczestniczących w każdej grupie” 

Odpowiedź: 
Nie, podstawą do wyliczenia ceny oferty jest cena dotycząca jednej godziny 
szkoleniowej prowadzenia zajęć dla jednej grupy językowej, bez względu na liczbę 
osób w grupie.  
Zgodnie z SIWZ „cenę oferty dotyczącą poszczególnych części zamówienia należy 

obliczyć: mnożąc podaną przez zamawiającego liczbę godzin szkoleniowych dla 

części zamówienia, tj. 240 przez zaoferowaną przez Wykonawcę stawkę brutto za 

prowadzenie jednej godziny zajęć (zawierającą wszystkie należności 

publicznoprawne leżące zarówno po stronie wykonawcy, jak i zamawiającego, jakie 

wiążą się z wykonywaniem usługi przez wykonawcę)”. 
 
4. 
Pytanie 4: „czy doświadczenie przeprowadzenia min 190 godzin dotyczy jednego kursu, 

czy łącznie zorganizowanych szkoleń?” 

Odpowiedź: 
Zgodnie z pkt. 7 b. SIWZ wykonawca zobowiązany jest do wykazania się 
doświadczeniem w wymiarze co najmniej 190 godz., a doświadczenie badane 
będzie zgodne z częścią zamówienia, której wykonawca oferuje wykonanie.  
Zatem pod uwagę brane jest łączne doświadczenie wykonawcy odpowiednio 
dotyczące prowadzenia zajęć z języka angielskiego lub/i hiszpańskiego, tj: 
-wykonawcy, których oferta dotyczy wyłącznie języka angielskiego - niezależnie 
od  liczby części, których dotyczy oferta - muszą wykazać się doświadczeniem dot. 
prowadzenia zajęć z języka angielskiego w wymiarze co najmniej 190 godz.; 
- wykonawcy, których oferta dotyczy wyłącznie języka hiszpańskiego muszą 
wykazać się doświadczeniem dot. prowadzenia zajęć z języka hiszpańskiego w 
wymiarze co najmniej 190 godz.; 
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- wykonawcy, których oferta dotyczy zarówno języka angielskiego jak i języka 
hiszpańskiego - niezależnie od  liczby części, których dotyczy oferta - muszą 
wykazać się doświadczeniem dot. prowadzenia zajęć z języka hiszpańskiego w 
wymiarze co najmniej 190 godz. oraz doświadczeniem dot. prowadzenia zajęć z 
języka angielskiego w wymiarze co najmniej 190 godz. 
 
W celu stwierdzenia spełniania warunku minimum 190 godz. zamawiający będzie 
dokonywał zsumowania wykazanych godzin dotyczących usług wykonanych, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w 
zakresie prowadzenia zajęć językowych świadczonych przez wykonawcę w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie. 
 


