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ODPOWIEDZI NA ZAPYTA}IIA

ZMIANA srwz

,Usfuga przeprowadzenia łllrsu dla samodzielnych lrsięgowych oraz kursu kadry i płace w
praktyce dla snrdentów Mazowieckiej Uczetni Publicznej w Płocku"

Kursy realizowane będą dla osób uczestniczących w projekcie pn. ,,Podniesienie jakości

kształcenia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze" POWR.03.05.00-00-z050l78,
współfinansowanego z EFS, w ramach Programu Operacfnego POWER, dzia}anie 3.5

Kompleksowe programy szkół wyższych,

Zamawiający, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, dziaŁając na podstawie

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U, z

2017 r. poz. 7579 , z poźn. zm.) informule, iż wpłynęł następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Czy wykładowcy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę?

Odpowiedz:

Zamawiająry zmienia zaplry SIWZ, poprzezusunięcie punknr 3.1.

Pvtanie nr 2:

Cz}r lokal musi być dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami?

Odpowiedz:

Kurs jest skierowany do wsąlstkich strrdentów, także snrdentów z niepełnosprawnościami.

Zamawilająry podtr4rmuje zapisy SIWZ.

Pvtanie nr 3:_
Ze względy na dtugość kursu dla samodzielnych księgowych (200 godzin) - data 30.06.2020r. jest

datą ostatnich zalęc czy datą ogłoszenia wyniku egzaminu i rozdania zaświadczeń/certyfikatów?
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Odoowiedź:

Data 30.06.2020 t. jest datą, do której powinien zakońcryć się kurs i odbyć egzamin. Ogłoszenie

wyników oraz rozdanie zaświadczeń/certyfikatów może odbyć się później.

Pytanie nr 4:

Cz}, termin realizacji (30.06.2020 r.) może zostać wydfużony ze względu na ilość godzin do

zrealizowania?

Odpowiedz:

Paragraf 8 umowy otrzymuje nowe brzmienie:

Zmiana umowy w przypadku:

7) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku,
a) wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy,

b) wvdfużeniem terminu wvkonania umowv w zwiazku z dostosowaniem harmonogramu

realizacii przedmiotu umowv do potrzeb zamawiaiaceso.

c) zaistnienia działanwojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub

cy.wilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być

spowodowane uzyciem ich przez Wykonawcę,

d) zaistnienia klęski zlłviołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty,

niepokoje, strajki, okupację budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego

podwykonawców.

Pytanie nr 5:

Czy zajęcia mają się odb}łvać w t}zgodniu czy w weekendy?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem zamówienia zajęcia mogą odbywać się w tygodniu i/lub w weekendy - kluczowe

jest pogodzenie dyspozyryjności uczestników z możliwościami Wykonawry.

Pvtanie nr 6:+

Czy w wykazie osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie zajęć muszą zostać wymienione osob}z

z każdego przedmiotu na dan}rm kursie? Ieśli tak. to cąr z kazdego przedmiotu musimy w}rmienić

po 2 wykładowców?
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Odpowiedz:

Zgodnie z zapisąmi SIWZ

5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o

któryrm mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SrWZ, jeżeli wykaże,że:
dysponuje następującymi osobami dwoma) skierowanymi przez
'Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za
przeprowadzenie ktlrsu , które posiadają: minimum 2 letnie doświadczenie w
realizacji lcursu o podobnej tematyce w zakresie części 1.

dysponuje następuiącymi osobafiIi (minimum dwoma) skierowanymi przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za
przeprowadzenie kursu , które posiadają: minimum 2 letnie doświadczenie w
realizacji kursu o podobnej tematyce w zakresie części2.

Na każdym kursie minimum 2 wykładowców.

Pvtanie nr 6:

czv minimum 2 letnie doświadczenie wvkładowcv Drzv prowadzeniu daneso kursu dowczv

doświadczenia zdobvteso tvlko w naszei placówce?

Odpowiedz:

Minimurr 2 letnie doświadczenie wykładowcy przy prowadzeniu danego kunrr. Doświadczenie

nie musi być zdobyte tylko w placówce, która składa ofertę.

Zgodnie z art. 1,2a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2a04 r. Prawo zamówień publicznych (tekst

jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) Zamawiający wydfuZa termin składania ofert na dzień 30

grudnia 2019r. godz. 13:45 oraz termin otwarcia na dzień 30 sudnia 2019 r. godz. 14:00.

W związku z powyższyrn, zmianie ulegają zapisy SIWZ w następującym zakresie:

l_ W§TlrriŁri.d.ft

powinno bvć:

il,i3. \Ąrykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
, zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta kopena

lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:

a)

b)
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Oferta ńożonaw przetargu nieograniczonym pn. 
"Usfuga 

przeprowadzenia kursu dla
samodzielnyc.h Lsięgowych oraz kursu k"dry i płace w pralrtyce dla studentóvr
Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku"
- DA.PM.232.85.2019.
Nie otrrierać przed 27.L2.20L9 r. sodz.9:00.

11.74. Wykonawca może, przedupĘwem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.

11.15. W przypadku wycofania oferry, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej
kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczon}ml pn.

"Usfuga 
przeprowadzenia kureu dla samodzielnych lsięgowyó oraz kursu kadry i

płace w praktyce dla snrdentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku"
- DA.PM.232.85.2019.
Nie onpierać orzed 27.L2.20I9 r. sodz.9:00.

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres

wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby
lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

11.16. W przl.padku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że .ofertę
zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca
umieszcza w zamkniętej kopercie Iub innym opakowaniu, która musi zawierać
oznaczenie:

Oświadczenie o zmianie oferty ńożolej w przetargu nieograniczonym pn. ,Usfuga
przeprowadzenia kureu dla samodzielnyó lsięgowych oraz kursu kadłr i płace w
pral<tyce dla snrdentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku"
- DA.PM.232.85.2019.
Nie onvierać przed 27.12.2019 r. eodz.9:00.

Oświadczenie o zmianie oferty
wykonawcy.

zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis

11. Miejsce oraz termin składania i onvarcia ofert.
11.13. Miejsce i termin składania ofert: siedzibie Zamawiającego - Mazowiecka Uczelnia

Publiczna w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, Kancelaria Ogólna, pok. B 202, do dnia
27.12.20L9 roku do godz. 08.45.

71.14. Otwarcie ofert nastąpi27.L2.20I9 roku o godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego,

sala B 104.

mus1
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Powinno być:

l1,.I7.Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub inn)rm opakowaniu w sposób

zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta

lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:

Oferta ńożonaw paetargu nieograniczonym pn. 
"Ushrga 

przeprornradzenia kursu dla
samodzielnyó lrsięgovrych oraz kursu kadry i face w praktyce dla snrdentów
Mazowieckiej Uczetni Publicznej w Płocku"
- DA.PM.232.85.2019.
Nie onnlierać przed 30.12.2019 r. sodz. 14:00.

11.18. Wykonawca może, przed uph7wem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.

11.19. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, ze ofertę

wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferry, wykonawca umieszcza w zamkniętej

kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty rłożolĄ w przetargu nieograniczonym pn.

"Usługa 
przeprowadzenia kursu dla sarrodzielnych lsięgowych oraz kursu kadry i

płace w praktyce dla strrdentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku"
- DA.PM.232.85.2019.
Nie otwierać przed 30.12.2019 r. sodz. 14:00.

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres

wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby
lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

11.20. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę

zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca
umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać
oznaczenie:

Oświadczenie o zmianie oferty ńożonej w przetargu nieograniczonym pn. ,Usfuga
przeprowadzenia kursu dla samodzielnych lłsięgowych oraz kursu k"dry i płace w
praktyce dla snrdentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku" l

- DA.PM.232.85.2019.
Nie otrn ierać przed 30.12.2019 r. Eodz.14:00.

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis

wykonawcy.

l2.Miejsce oraz termin składania i otrrarcia ofert.
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12.lMiejsce i termin składania oferl siedzibie Zamawiają"ugo - Mazowiecka Uczelnia

Publiczna w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, Kancelaria ogólna, pok. B 2a2, do dnia

30.12.2019 rolu do godz. 13.45.

12.2. otwarcie ofert nastąpi 30.12.2019 roku o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego, sala

B 104.
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