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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 w ramach tych kursów powinniśmy zapewnić jakieś podręczniki bądź inne skrypty, na 

podstawie których zajęcia będą prowadzone? 

2. Czy jeden lektor może prowadzić zajęcia tylko w jednej grupie? 

3. Gdzie zajęcia będą się odbywały? 

4. W jaki sposób uczestnicy kursu zostaną zakwalifikowani do grup (rozumiem, że podział na 

grupę A,B, C odpowiada podziałowi na różne poziomy zaawansowania znajomości języka) i 

kto ma ten podział przeprowadzić? 

5. W jaki sposób mamy udokumentować wiedze i doświadczenie? Jesteśmy szkołą Języków 

Obcych, na co dzień prowadzimy kursy w grupach do 15 osób dla osób prywatnych – jak 

powinniśmy to udokumentować? Czy oświadczenie wystarczy? Czy chodzi raczej o kursy dla 

firm zewnętrznych przez nas prowadzone? 

6. Czy chodzi może o doświadczenie lektorów w prowadzeniu kursów – także  jakie 

dokumenty powinni przedstawić w tym zakresie? 

7. Czy zajęcia będą prowadzone w blokach 2 lekcje 2 razy w tygodniu? 

8. Co się dzieje w przypadku, gdy wskazany  lektor z przyczyn losowych nie będzie mógł 

poprowadzić danej grupy? Czy możemy wtedy wskazać innego, spełniającego kryteria, który 

zadanie może wykonać?” 

 

Odpowiedzi zamawiającego: 
 
 
1. 
Pytanie 1 „Czy w ramach tych kursów powinniśmy zapewnić jakieś podręczniki bądź inne 

skrypty, na podstawie których zajęcia będą prowadzone?” 
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Odpowiedź: 
Nie ma takiego obowiązku. Zamawiający zapewnia słuchaczom podręczniki. 
 

2. 
Pytanie 2 „Czy jeden lektor może prowadzić zajęcia tylko w jednej grupie?” 

Odpowiedź: 
Tak, jeden lektor może prowadzić zajęcia tylko w jednej grupie (zgodnie z pkt. 5 b 
SIWZ) 
 
3. 
Pytanie 3 „Gdzie zajęcia będą się odbywały?” 

Odpowiedź: 
Zajęcia realizowane będą w Świdniku, przy ul. Szkolnej 1, w budynku 
Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Z. Puławskiego w Świdniku 
(zgodnie z par. 2 pkt. 17 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). 
 
4. 
Pytanie 4 „W jaki sposób uczestnicy kursu zostaną zakwalifikowani do grup (rozumiem, że 

podział na grupę A, B, C odpowiada podziałowi na różne poziomy zaawansowania 

znajomości języka) i kto ma ten podział przeprowadzić?” 

Odpowiedź: 
Uczestnicy zostaną przydzieleni do grup na podstawie poziomu zaawansowania 
znajomości języka. Podziału na grupy dokona Zamawiający. 
 
5. 
Pytanie 5 „W jaki sposób mamy udokumentować wiedze i doświadczenie? Jesteśmy szkołą 

Języków Obcych, na co dzień prowadzimy kursy w grupach do 15 osób dla osób prywatnych – 

jak powinniśmy to udokumentować? Czy oświadczenie wystarczy? Czy chodzi raczej o kursy 

dla firm zewnętrznych przez nas prowadzone?” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt. 7 b SIWZ wykonawca na potwierdzenie posiadania wiedzy i 

doświadczenia koniecznego do wykonywania przedmiotu zamówienia przedkłada 

oświadczenie w tym zakresie (wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - część 

b oświadczenia).  

 

 



           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWIPOWIPOWIPOWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ    

im. im. im. im. Zygmunta PuławskiegoZygmunta PuławskiegoZygmunta PuławskiegoZygmunta Puławskiego    w w w w     Świdnikuwidnikuwidnikuwidniku    
 

ul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik     tel. 81 751-26-71/faks: 81 759-11-53 
e-poczta: info@pcez.pl     NIP: 713-11-40-018 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

 

Strona | 3 

 

Ponadto wykonawca przedkłada wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie prowadzenia zajęć 

językowych (zgodnie z częścią zamówienia, której wykonawca oferuje wykonanie – 

język angielski/hiszpański) świadczonych przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy — w tym okresie. Wykaz powinien zawierać daty wykonania oraz odbiorców 

usługi prowadzenia zajęć. Warunek uważa się za spełniony przez wykonawcę, jeżeli 

zostało wykazane doświadczenie w wymiarze co najmniej 190 godz.  

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, a wykaz w istocie stanowi oświadczenie 

wykonawcy o prawdziwości danych w nim zawartych i nie ma konieczności załączania 

dodatkowych dokumentów potwierdzających doświadczenie wykonawcy. 

W kwestii wykazania odbiorcy usługi prowadzenia zajęć nie dokonano ograniczenia 

podmiotowego w tym zakresie. Zatem może nim być zarówno osoba prawna (firma 

zewnętrzna), jak też osoby fizyczne, tj. klienci indywidualni. W takim przypadku, z 

uwagi  na ewentualne przepisy o ochronie danych osobowych dopuszczalne jest wpisanie 

w kolumnie „Odbiorca usługi prowadzenia zajęć (nazwa, adres)” informacji 
ograniczającej się do stwierdzenia np. „osoby prywatne – klienci indywidualni” 

 
6. 
Pytanie 6 „Czy chodzi może o doświadczenie lektorów w prowadzeniu kursów – także  jakie 

dokumenty powinni przedstawić w tym zakresie?” 

Odpowiedź: 

Lektorów, którzy prowadzić będą zajęcia dotyczy jedynie pkt. 7 d SIWZ i należy 

przedłożyć dokumenty określone w tym punkcie. 

 

7. 
Pytanie 7 „Czy zajęcia będą prowadzone w blokach 2 lekcje 2 razy w tygodniu?” 

Odpowiedź: 

Szczegółowy harmonogram zajęć będzie ustalany przez Koordynatora projektu, w 

porozumieniu ze Zleceniobiorcą, a terminy realizacji poszczególnych zajęć nie mogą 

kolidować z obowiązkowymi zajęciami szkolnymi uczniów uczestniczących w zajęciach  

(zgodnie z par. 2 pkt 15 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). 
Na obecnym etapie nie dokonano bardziej szczegółowych ograniczeń w tym 
zakresie. 
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8. 
Pytanie 8 „Co się dzieje w przypadku, gdy wskazany  lektor z przyczyn losowych nie będzie 

mógł poprowadzić danej grupy? Czy możemy wtedy wskazać innego, spełniającego kryteria, 

który zadanie może wykonać?” 

Odpowiedź: 
Zgodnie z par. 1 pkt 3 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, 
wykonawca wskazuje imiennie osobę, która prowadzić będzie zajęcia. Zmiany w 
tym zakresie stanowią zatem zmianę umowy i dokonywane będą na podstawie 
par. 7 pkt 1c wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 
Zdarzenia losowe rozpatrywane będą indywidualnie. W ramach zobowiązania do 
rzetelności w wykonywaniu usługi wykonawca będzie zobowiązany do 
udokumentowania faktu zaistnienia zdarzenia uniemożliwiającego prowadzenie 
zajęć, a zajęcia takie zostaną przełożone na najbliższy możliwy termin.  
 
 
 


