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Do: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
W dobrym zdrowiu - dobry Pracownik. Poprawa warunków pracy personelu Wojewódzkiego
Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim - szkolenia personelu
nr sprawy 12/2019/DZP/PN

Działając na podst. Art. 38.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych udziela się następujących wyjaśnień
dotyczących ww. postępowania:
Dot. zamówienia publicznego pn.: „W dobrym zdrowiu - dobry Pracownik. Poprawa warunków
pracy personelu Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu
Śląskim - szkolenia pracowników nr sprawy 12/2019/DZP/PN”.
1. Zadanie nr 1: Szkolenie radzenia sobie ze stresem.
Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości i wskazanie minimalnej liczby uczestników oraz minimalnej liczby
edycji szkoleń.
Czy Zamawiający zobowiązuje się minimalnie przeszkolić 54 osoby w ramach 6 edycji tj. 9 osób/ grupa
(zgodnie z odpowiedzią na pytanie) czy 7 osób/grupa w ramach 6 edycji (zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia). Informacja ta jest niezbędna w celu stworzenia poprawnej kalkulacji.
Odpowiedź: Zamawiający planuje przeszkolić min. 54 osoby w ramach maksymalnie 10 edycji
szkolenia.
2. Szanowni Państwo,
Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy szkolenia pn. „W dobrym zdrowiu - dobry
Pracownik. Poprawa warunków pracy personelu Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr
Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim - szkolenia pracowników nr sprawy 12/2019/DZP/PN” są
usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz są finansowane min. w 70%
ze środków publicznych i tym samym podlegają zwolnieniu VAT?
Odpowiedź: Szkolenia będące przedmiotem postępowania są finansowane min. w 70% ze środków
publicznych.
1) W celu wykonania prawidłowo zadania opisanego w SIWZ istotne jest żeby osoba wskazana do
realizacji mogła zadanie zrealizować w dogodnym dla Zamawiającego i szkolonych osób terminie.
W tym celu, żeby zapewnić taką możliwość chcielibyśmy wskazać więcej niż jedna osoba, tak, żeby
zapewnić dyspozycyjność w wybranych przez Zamawiającego terminie. Byłyby to osoby o równie
wysokich (wedle przyjętego kryterium oceny zgodn. z SIWZ) Ewentualnie korzystna byłaby możliwość
zmiany prowadzącego zajęcia na osobę o nie mniejszych kompetencjach. Zamawiający jednak takiej
możliwości nie dopuszcza:
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu oferty
(Załącznik nr 1 do SIWZ) dla Zadania nr 1 (należy wskazać tylko jedną osobę).
W przypadku wskazania więcej niż jednej osoby Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt.
Zamawiający wymaga osobistego wykonania świadczenia przez wskazaną osobę.
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Jak więc rozwiązanie proponuje Zamawiający w sytuacji trudności z uzgodnieniem dogodnych
terminów realizacji usługi, czy też w przypadku nieprzewidzianych wcześniej okoliczności które
uniemożliwią prowadzenie zajęć przez wskazanego w ofercie prowadzącego?
Odpowiedź: Zmiana osoby wykonującej usługę możliwa jest na zasadach określonych we wzorze
umowy:
§13 ust. 1 pkt 6)
„6) zmiany osoby przy pomocy której Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W przypadku braku
możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazaną osobę, (rozwiązanie umowy, śmierć,
długotrwała choroba, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające wykonywać wskazanym osobom
powierzone czynności) wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom
o kwalifikacjach (doświadczeniu) spełniających co najmniej takie warunki jakie podano w SIWZ dla
przeprowadzonego postępowania. W przypadku zmiany osoby realizującej przedmiot umowy, dla
której Wykonawca uzyskał w kryterium „doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji
zamówienia” podanym w SIWZ dla przeprowadzonego postępowania, odpowiednią ilość punktów,
wówczas wskazana nowa osoba musi posiadać doświadczenie co najmniej równoważne co wskazana
uprzednio przez Wykonawcę osoba, za którą Wykonawca otrzymał punkty, czyli nowa osoba musi
uzyskać w kryterium „doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia” nie mniejszą
ilość punktów niż uzyskała osoba, która zostaje zmieniona.”
2) Wzór umowy załączony do Specyfikacji nie jest w moim programie do edycji dokumentów
tekstowych czytelny. Po otwarciu pokazuje zapisy umowy z 2010 roku z firmą Structura Centrum
Szkoleniowe Sp z O.O. w projekcie "Fach w ręku". Być może to błędny odczyt mojego programu do
edycji takich dokumentów, być może załączyliście Państwo niewłaściwy dokument. Poproszę o
udostępnienie poprawnego wzoru w formacie pdf. W przypadku jeśli niewłaściwy dokument był
przez Państwa opublikowany proszę o rozważenie przedłużenia terminu składania ofert.
Odpowiedź: Być może jest to błędny odczyt Państwa programu. U zamawiającego ten błąd nie
występuje.
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