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Wszyscy Wykonawcy
Modyf i kacja tre6ci Specyfi kacji lstotnych Wa ru n k6w Za m6wie nia

Dotyczy: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w przetargu nieograniczonym
na zadanie pn.: Zakup uslugi szkoleniowej obejmujqcej zorganizowanie
i przeprowadzenie szkolenia podnoszqcego kompetencje cyfrowe nauczycieli
w ramach projektu pn. ,,Wsparcie na rzecz zwiqkszenia wykorzystania TtK w szkolach
podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania otaz rozwijanie
kompetencji kluczowych i informatycznych w5r6d nauczycieli i uczni6w.

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie zam6wienia na uslugq spolecznq na podstawie art.
138o ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. - Prawo Zam6wiefi Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z2OL9 r.,
poz. L843 ze zmianami)

Gmina Kolbuszowa odpowiada na pytania, kt6re wptynqty w przedmiotowym postqpowaniu:

Pytanie nr 1:

W formularzu oferty w pkt 2 firma o6wia dcza,2e wszystkie osoby biorqce bezpo6redni udzial w realizacji
zadania posiadajq do6wiadczenie w postaci przeprowadzenia szkoleri/i/lub/ warsztat6w/illub kurs6w
dla nauczycieli ze Srodk6w UE z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych,
w liczbie .. godzin lqcznie (kryterium oceny ofert okreSlone w pkt. 11 IWZ -
Rozdzial l);

Wiemy, 2e kryterium oceny to min 3 uslugi szkoleniowe finansowane ze Srodk6w UE w wymiarze
30 godzin ka2da, (...) z zakresu stosowania TIK w edukacji.
Czy jest to na zasadzie deklaratywnej, czy kaidy z trener6w powinien mie6 zaSwiadczenie w formie
pisemnej w tej kwestii?

Odpowiedf na pytanie nr 1:

Wykonawca wskazuje do5wiadczenie w formularzu ofertowym. Zamawijqcy nie wymaga przedlozenia
za(wiadczeri.

Pytanie nr 2:
W pkt 5.1.3.1.istotne warunki zam6wienia, w odnoSniku jest napisane 2e jedna usluga szkoleniowa
to usluga na rzeczjednego przedmiotu w ramach jednej umowy.
Czy dobrze rozumiem, ie je6li sq to 3 r6ine umowy - projekty na rzecz jednego przedmiotu,
to warunek uwaia siq za spelniony?

Odpowiedi na pytanie nr 2:

Warunek jest spelniony, je$li Wykonawca Swiadczyl uslugq w ramach 3 r62nych um6w - projekty
na rzecz jednego przedmiotu pod warunkiem, i2 byly one prowadzone w wymiarze co najmniej
30 godzin ka2da.

Pytanie nr 3:
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Kt6ry termin zakofczenia szkolenia jest wiqiqcy:
- 15.06 - Rozdzial l, pkt 4 opis przedmiotu zam6wienia
- 19.06 - pkt 4.1 istotne warunki zam6wienia

Odpowiedi na pytanie nr 3:
Termin zakodczenia szkolenia 19.06.2020r. Poni2ej stosowna modyfikacja

Pytanie nr 4:

Jakie dni tygodnia i przedzial godzinowy jest przewidywany na realizacjq zam6wienia?

Odpowiedi na pytanie nr 4:
Zamawiajqcy nie przewiduje 2adnych ograniczeri godzinowych ani te2 dotyczqcych dni tygodnia,
Wykonawca ustala dni i godziny z uczestnikami szkolenia.

Zamawiajqcy modyfikuje tre56 ogloszenia o zam6wieniu w nastQpujqcy spos6b:

Godzina dydaktyczna = 45 min.

Godzina dydaktyczna = 45 min.

Przed modyfikacjq Po modvfikacii
lstotne warunki zam6wienia:
3 OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA
Przedmiotem zam6wienia jest zakup uslugi
szkoleniowej obejmujqcej zorganizowanie i

przeprowadzenie szkolenia podnoszqcego
kompetencje cyfrowe nauczycieli wszystkich
przedmiot6w w zakresie korzystania z narzqdzi
Technologii lnformacyjno - Komunikacyjnych
(TlK) zakupionych do szk6l lub plac6wek systemu
oSwiaty orazwlqczania narzqdzi TIK do nauczania
przedmiotowego w formie e-learning.
Czas trwania i spos6b organizacji pojedynczego
szkolenia (dla 1 grupy - skladajqcej siq z 8 os6b):
lqczna liczba obejmuje 60 godzin dydaktycznychl
zajq6 e-learningowych, kt6re nale2y zrealizowa6
w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15

czerwca 2O2O r. Zajqcia mogq byd realizowane
w dowolne dnitygodnia.
Dodatkowym szkoleniem zostanE objqci
Nauczyciele zatrudnieni w szkolach
podstawowych z terenu Gminy Kolbuszowa - 8
os6b. Zamawiajqcy dopuszcza zmianq liczby
uczestnik6w z przyczyn niezale2nych od
Zamawiajqcego.

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia
zawarty w Rozdziale lll SIWZ Opis
Przedmiotu Zam6wienia

3.6. Wsp6lny Slownik Zam6wief CPV:

lstotne warunki zam6wienia:
3 OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WTENIA
3.1 Przedmiotem zam6wienia jest zakup uslugi
szkoleniowej obejmujqcej zorganizowanie i

przeprowadzenie szkolenia podnoszqcego
kompetencje cyfrowe nauczycieli wszystkich
przedmiot6w w zakresie korzystania z narzqdzi
Technologii lnformacyjno - Komunikacyjnych
(TlK) zakupionych do szk6t lub plac6wek systemu
oSwiaty oraz wlqczania narzqdzi TIK do nauczania
przedmiotowego w formie e-learning.
Czas trwania i spos6b organizacji pojedynczego

szkolenia (dla 1 grupy - skladajqcej siq z 8 os6b):
lqczna liczba obejmuje 60 godzin dydaktycznych2
zajqi e-learningowych, kt6re nale2y zrealizowai
w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 19
czerwca 2O2O r. Zajqcia mogq byi realizowane
w dowolne dnitygodnia.
Dodatkowym szkoleniem zostanE objqci
Nauczyciele zatrudnieni w szkofach
podstawowych z terenu Gminy Kolbuszowa - 8
os6b. Zamawiajqcy dopuszcza zmianq liczby
uczestnik6w z przyczyn niezale2nych od
Zamawiajqcego.

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia
zawarty w Rozdziale lll SIWZ Opis
Przedmiotu Zam6wienia

3.2. Wsp6lny Slownik Zam6wiei CPV:
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- 80000000-4 Ustugi edukacyjne
iszkoleniowe,

- 80500000-9 Uslugiszkoleniowe,
- 80400000-8 Uslugi edukacji os6b

doroslych oraz inne.
3.7. Zamawiajqcy nie dopuszcza mo2liwoSci

skladania ofert czq6ciowych w rozumieniu
art. 2 pkt 6 ustawy PZP.

3.8. Zamawiajqcy nie dopuszcza mo2liwo6ci
skladania ofert wa ria ntowych.

3.9. Wykonawca moie zlo|y( jednq ofertq na
jednq.

3.10. Zamawiajqcy nie przewiduje mo2liwo6ci
udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

3.11. W przypadku rozbie2noSci pomiqdzy
tre6ciq niniejszej IWZ a tre6ciq udzielonych
wyja6nieri, jako obowiqzujqcq nale2y
przyjq( tre6i pisma zawierajqcego
p62niejsze oSwiadczenie ZamawiajAcego.

- 80000000-4 Uslugi edukacyjne
iszkoleniowe,

- 80500000-9Ustugiszkoleniowe,
- 80400000-8 Ustugi edukacji os6b

doroslych oraz inne.
3.3. Zamawiajqcy nie dopuszcza mo2liwo5ci

skladania ofert czq6ciowych w rozumieniu
art. 2 pkt 6 ustawy PZP.

3.4. Zamawiajqcy nie dopuszcza mo2liwo$ci
skladania ofert waria ntowych.

3.5. Wykonawca mo2e zlo2yi jednq ofertq na
jednq.

3.6. Zamawiajqcy nie przewiduje mo2liwo6ci
udzielenia zam6wiefi, o kt6rych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

3,7. W przypadku rozbie2no6ci pomiqdzy
tre6ciq niniejszej IWZ a treSciq udzielonych
wyja6niefi, jako obowiqzujqcq nale2y przyjqt,
tre56 pisma zawierajqcego p62niejsze

o6wiadczenie Za mawiajacego.
Opis przedmiotu zam6wienia:
Pkt. t.4
Czas trwania i spos6b organizacji pojedynczego
szkolenia (dla 1 grupy): lqczna liczba obejmuje 60
godzin dydaktycznych3 zajq6 e-learningowych,
kt6re nale2y zrealizowad w terminie od dnia
podpisania umowy do dnia 15 czerwca 2O2O r.
Zajqcia mogq byi realizowane w dowolne dni
tygodnia.

Opis przedmiotu zam6wienia:
Pkt. t.4
Czas trwania i spos6b organizacji pojedynczego
szkolenia (dla l grupy): lqczna liczba obejmuje 60
godzin dydaktycznycha zajqi e-learningowych,
kt6re nale2y zrealizowad w terminie od dnia
podpisania umowy do dnia 19 czerwca 2020 r,
Zajqcia mogq byi realizowane w dowolne dni
tygodnia.

Opis przedmiotu zam6wienia:
PKt. V

WARUNKI REALIZACJI ZAMoWIENIA DO

Opis przedmiotu zam6wienia:
PKt V

WARUNKI REALIZACJI ZAMOWIENIA DO
ZAPEWNTEN|A, (T6RYCH ZOBOWTAZANY JEST ZAPEWNIENIA, KTORYCH ZOBOWIAZANY JEST

WYKONAWCA

Przedmiot zam6wienia nale2y wykonad w
terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 15
czerwca 2020

WYKONAWCA

Przedmiot zam6wienia nale2y wykonad w
terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia L9
czerwca2O2O

Godzina dydaktyczna = 45 min.
Godzina dydaktyczna = 45 min.


