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ŚWK.ZZA.271.4.2021.KZ.1

Katowice, dnia 27.04.2021

Zapytania wraz z odpowiedziami, Modyfikacja SWZ

W postępowaniu: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w województwie śląskim
dla uczestników Ochotniczych Hufców Pracy.
W związku z otrzymaniem zapytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający
udziela następujących odpowiedzi:
Pyt. 1.
Czy w przypadku kursu na spawanie mamy kursantom zapewnić zeszyty i zestaw piśmienniczy?
3.20 Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu nieodpłatnie, na własność, materiały
dydaktyczne
i
pomocnicze
niezbędne
przy
realizacji
szkolenia:
•
literaturę
wspomagającą
przygotowanie
do
egzaminu,
•
zeszyt
(notatnik)
w
kratkę:
twarda
oprawa,
80
–
100
kartek,
• zestaw piśmienniczy, tzn. metalowy długopis z niebieskim wkładem oraz automatyczny ołówek z
rysikiem o grubości max 0,7.
Odp. Tak ww. materiały należy zapewnić kursantom do części teoretycznej podczas kursu spawania.
Pyt. 2.
W programie kursu „Operator wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej” Zamawiający
wymaga realizacji zajęć praktycznych w wymiarze 15 godzin.
Czy wymiar ten dotyczy zajęć realizowanych indywidualnie przez każdego z uczestników kursu czy
podgrupy szkoleniowej, a jeśli tak – to jakiej liczebności?
Odp. Zamawiający wymaga aby każdy z uczestników kursu odbył 15 godzin zajęć maksymalnie w
ramach 3 osobowych podgrup (15 godzin na podgrupę)
Zamawiający modyfikuje Specyfikację Warunków Zamówienia:
Pkt 3.4.2, 3.5.2, 3.6.2 SWZ w części dotyczącej Modułu IV przyjmuje brzmienie:
Zajęcia praktyczne – praktyczna nauka jazdy wózkiem jezdniowym, samodzielna wymiana butli
przez kursanta minimum 15 godzin - maksymalnie w ramach 3 osobowych podgrup (15 godzin na
podgrupę)
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Pyt. 3.
Zamawiający wskazuje, iż absolwenci kursu „Operator wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli
gazowej” powinni otrzymać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego kat.
II WJO.
Czy zgodnie z nową klasyfikacją urządzeń transportu bliskiego chodzi o zaświadczenie kwalifikacyjne w
kategorii: „Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem
wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem" ?
Odp. Tak, chodzi o zaświadczenie kwalifikacyjne w kategorii: „Wózki jezdniowe podnośnikowe z
mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą
obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem"
Pyt. 4.
Czy w przypadku zatrudnienia na umowę cywilno-prawną wykładowcy/instruktora prowadzącego
jednoosobową działalność gospodarczą, jest to traktowane jako powoływanie się na zasoby innych
podmiotów?
Odp. Zatrudnienie przez wykonawcę osoby na umowę cywilno-prawną spowoduje dysponowanie
wykładowcą w sposób bezpośredni. Nie będzie to traktowane jako powoływanie się na zasoby
innych podmiotów.
Pyt. 5.
W punkcie 10.6 w SWZ jest napisane: "(...) Osoba której doświadczenie będzie punktowane musi
przeprowadzić minimum 80 % łącznej liczby godzin kursu.(...)". W przypadku kursu „Magazynier
sprzedawca z obsługą wózków jezdniowych bezpieczną wymianą butli, modułem kasy fiskalnej” ze
względu na jego modułowy charakter (magazynier, obsługa kasy fiskalnej, operator wózka
jezdniowego, obsługa programów komputerowych) konieczne jest zatrudnienie przynajmniej kilku
trenerów, z których żaden nie powinien prowadzić 80% zajęć. W związku z powyższym wnosimy o
odstąpienie od tego zapisu w przypadku ww. kursu.
Odp. W przypadku kursu „Magazynier sprzedawca z obsługą wózków jezdniowych bezpieczną
wymianą butli, modułem kasy fiskalnej” osoba której doświadczenie będzie punktowane musi
przeprowadzić minimum 45 % godzin kursu.
Zamawiający modyfikuje Specyfikację Warunków Zamówienia.
Pkt 10.6 zapis przyjmuje brzmienie: Osoba której doświadczenie będzie punktowane musi
przeprowadzić minimum 80 % łącznej liczby godzin kursu, za wyjątkiem kursu „Magazynier
sprzedawca z obsługą wózków jezdniowych bezpieczną wymianą butli, modułem kasy fiskalnej”
gdzie osoba musi przeprowadzić minimum 45% godzin kursu.
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Pyt. 6.
W punkcie 3.17 SWZ jest zapis, że koszt transportu na egzaminy pokrywa Wykonawca. Czy Wykonawca
ma też zwracać koszty dojazdu na pozostałe zajęcia czy tylko na egzaminy? Jeżeli egzamin odbywa się
w miejscu prowadzenia zajęć dydaktycznych to również koszt dojazdu na egzamin pokrywa
Wykonawca?
Odp. Wykonawca ma zwrócić koszty transportu wyłącznie na egzaminy. W przypadku gdy egzamin
odbywa się w miejscu prowadzenia zajęć, zwrot nie jest konieczny.
Pyt. 7.
W punkcie 3.18 SWZ jest zapis, że do faktury Wykonawca ma dołączyć "kserokopie zaświadczeń
lekarskich stwierdzających zdolność uczestników do pracy". Wydanie zaświadczenia lekarskiego
stwierdzającego zdolność do pracy wymaga podania na skierowaniu na badania warunków i czynników
szkodliwych na konkretnym stanowisku pracy, a nie wiemy gdzie dana osoba będzie pracować i na jakie
zagrożenia będzie narażona. Proponujemy więc zmianę zapisu na „zaświadczenia lekarskie
stwierdzające zdolność uczestników do udziału w danym kursie”.
Odp. Zapis ulegnie zmianie na Zaświadczenia lekarskie stwierdzające zdolność uczestników do
udziału w danym kursie.
Zamawiający modyfikuje Specyfikację Warunków Zamówienia
Pkt 3.18 SWZ punktor 4 przyjmuje brzmienie:
Kserokopie zaświadczeń lekarskich stwierdzających zdolność uczestników do udziału w kursie oraz
kserokopie badań sanepidu i książeczki.
Pyt. 8.
W ogłoszeniu o zamówieniu Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w województwie
śląskim dla uczestników Ochotniczych Hufców Pracy określono, że na kursie „Magazynier sprzedawca
z obsługą wózka jezdniowego, bezpieczną wymianą butli gazowej i modułem kasy fiskalnej”
przeprowadzone zostanie szkolenie z programu „WF – Mag I Symfonia”.
Jednak na rynku komercyjnym częściej wspomagana jest znajomość programem „Subiekt”. Również
młodzież
w
szkołach
uczy
się
obsługi
programu
„Subiekt”.
Zwracamy się zatem z pytaniem, czy dopuszczacie Państwo zmianę programu „Symfonia” na program
„Subiekt”.
Odp. Tak, zamawiający dopuszcza zmianę programu na równoważny program wspomagający
obsługę magazynów.
Zamawiający modyfikuje Specyfikację Warunków Zamówienia
Pkt 3.4.2, 3.5.2, 3.6.2 SWZ w części dotyczącej Modułu III przyjmuje brzmienie:
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Obsługa programów komputerowych wspomagających gospodarkę magazynową - 25 godzin
lekcyjnych.

W związku z udzielonymi odpowiedziami termin składania ofert nie ulega zmianie.

Signed by /
Podpisano przez:
Waldemar
Januszewski
Date / Data: 202104-27 12:18
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