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WYKONAWCY
strony internetowe

Warszawa, 9 listopada 2017 r.
Działając w imieniu i na rzecz Centrum Nauki Kopernik informuję, iż w postępowaniu
przetargowym o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na świadczenie usług szkoleniowych i opieki merytorycznej dla grup nauczycieli (zadania
1-11), Zamawiający:
1) na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 t.j.),
dokonał zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:
− załącznika nr 2.1.

wzór umowy dla części 1 – 10,

− załącznika nr 2.2.

wzór umowy dla części 11,

− załącznika nr 3.1.

formularz ofertowy dla części 1-10,

− załącznika nr 3.2.

formularz ofertowy dla części 11.

Powyższe zmiany i modyfikacje Specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią
integralną część SIWZ i od momentu ich opublikowania są wiążące dla wszystkich
Wykonawców. Wyżej wymienione zmiany nie stanowią zmiany treści ogłoszenia.
2) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 t.j.),
Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:
Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków
dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji
nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne
i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie
przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych” współfinansowany
jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Pytanie 1:
W obecnej umowie animatorskiej jest m.in. zapis:
„Jeżeli Animator, w czasie obowiązywania umowy podejmie działalność gospodarczą,
będącą w zakresie świadczonych usług na podstawie niniejszej umowy, ma obowiązek
zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego niezwłocznie. W takiej sytuacji strony dokonają
zmiany umowy w formie pisemnego aneksu, w którym określą właściwe oznaczenie
Animatora.”
Czy w przypadku SBN-u też tak będzie?
Odpowiedź:
Zamawiający w §4 zmienionych załącznikach nr 2.1. i 2.2. do SIWZ, wprowadził zapisy
regulujące podniesione w pytaniu okoliczności.
Pytanie 2:
W punkcie 4.1.2 zawarte są informacje o wymaganych kryteriach które musi spełnić
podwykonawca: w punkcie 4.1.2.3 mowa jest o 100 godzinach przeprowadzonych szkoleń,
natomiast w punkcie 4.1.2.4 o dysponowaniu 10 podwykonawcami. Czy w takim razie
możliwe jest złożenie oferty przez jedną osobę, która spełnia kryteria tylko punktu 4.1.2.3,
czy konieczne jest spełnienie również drugiego kryterium, tj. dysponowaniem 10 osobami?
Czy w obu sytuacjach w przetargu może stanąć osoba fizyczna?
Odpowiedź:
Zamawiający w pkt. 4.1. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił warunki
udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. Zgodnie z zawartą w/w punkcie SIWZ
regulacją, o udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca spełniający warunki
określone w pkt. 4.1.2.1. i 4.1.2.2 dla części 1-10 oraz 4.1.2.3. i 4.1.2.4 dla części 11.
Zgodnie z art. 2 pkt. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa
o wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
publicznego. W związku z powyższym o udzielenie zamówienia może ubiegać się osoba
fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
Pytanie 3:
W druku oferty należy podać stawki godzinowe za przeprowadzone szkolenia. Ilość godzin
jest natomiast wpisana, odpowiednio 272h dla pracy na miejscu, oraz 360h dla pracy poza
Warszawą. Czy jest to zatem warunek krytyczny? To znaczy każdy wykonawca zobligowany
jest to przeprowadzenia takiej ilości godzin szkoleń? Czy w przypadku zgłoszenia 10
podwykonawców jest to sumaryczne zestawienie godzin dla wszystkich zgłoszonych osób.
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Odpowiedź:
Zamawiający w pkt. 2 ppkt. 5 załącznika nr 1.2. do Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, określił ilościowo przedmiot zamówienia.
Pytanie 4:
W ofercie 1-10, w „szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” jest napisane: „Opiekun
jest niezmienny przez cały okres realizacji projektu.” Wzór umowy mówi o możliwości
14-dniowego wypowiedzenia umowy (par. 6 pkt. 2).
Pytam, bo widzę tu pewną sprzeczność, ale jeśli dobrze rozumiem nadrzędne są zapisy
w umowie. Prosiłbym o potwierdzenie
Odpowiedź:
Zamawiający w pkt. 4.1.2.2. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił
warunek, jaki powinien spełnić Wykonawca, który może ubiegać się o udzielenie
zamówienia, tj. dysponuję osobą wyznaczoną do realizacji zamówienia, posiadającą
kwalifikacje zawodowe, tj. ukończone szkolenie/kurs w zakresie Tutoringu Szkolnego.
W pkt. 1 załącznika nr 1.1. do SIWZ Zamawiający wskazał, iż Wykonawca nie ma możliwości
zmiany osoby, którą wskazał do realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres
realizacji projektu – dotyczą sposobu realizacji umowy.
Regulacje zawarte w §6 ust. 2 załącznika nr 2.1. do SIWZ dotyczą rozwiązania umowy.
Pytanie 5:
Chciałbym się dopytać czy w przetargu (pozycje 1-10) może startować osoba fizyczna
nieposiadająca firmy. Jeśli tak, to co ma wpisać w miejscach NIP i REGON (nie ma miejsca
na PESEL). W punkcie 3.2 jest opcja wyboru tylko dla przedsiębiorców. Co ma zaznaczyć
osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, jeśli może być dopuszczona do przetargu?
Odpowiedź:
Zgodnie z art. 2 pkt. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa
o wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
publicznego. W związku z powyższym o udzielenie zamówienia może ubiegać się osoba
fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
Zamawiający w zmienionych załącznikach nr 3.1. i 3.2. do SIWZ umożliwia osobie fizycznej,
nieprowadzającej działalności gospodarczej wskazanie numeru PESEL.
Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, ubiegająca się o udzielenie
zamówienia, nie wypełnia pkt. 3.2. formularza oferty.
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Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany Ogłoszenia.

Jolanta Brzywczy

Anna Dziama

z-ca DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO
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Załączniki:
Załącznik nr 2.1. do SIWZ
Załącznik nr 2.2. do SIWZ
Załącznik nr 3.1. do SIWZ
Załącznik nr 3.2. do SIWZ
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