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Zapytania wraz z odpowiedziami 2

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 8.
Proszę o odpowiedź czy dany kurs np. Kosmetyczka gdzie jest wskazana lokalizacja szkolenia w
Katowicach dopuszczacie Państwo realizację tego kursu lub innego objętego przedmiotem Zamówienia
w innej lokalizacji niż jest wskazana w zamówieniu jeśli Wykonawca na własny koszt zapewni
codziennie uczestnikom szkoleń transport na miejsce szkolenia i z powrotem.
Odp. Zamawiający ze względu na ograniczenia czasowe uczestników, którzy w czasie realizacji kursu
mają zajęcia szkolne, nie dopuszcza realizacji zajęć w innych miastach niż wskazane w SWZ.
Pyt 9.
Pytanie odnośnie zapisu dotyczącego zajęć teoretycznych w zamówieniu jest napisane:
„ 3.8 W przypadku kiedy kursy realizowane będą w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego,
lub epidemii wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości zdalnego nauczania podczas
części teoretycznej kursów. Ostateczną decyzje co do formy prowadzenia zajęć w formie tradycyjnej
lub zdalnej podejmie Zamawiający”. W takim razie jak ten zapis odnosi się do zapisu iż:„ Warunkiem
udziału w postępowaniu jest dysponowanie salą do zajęć praktycznych zlokalizowaną na terenie miasta
w którym odbywać będzie się szkolenie”.
Czy Wykonawca ma takie zobowiązanie od danego podmiotu na którego zasoby się powołuje uzyskać
takie zobowiązanie na to iż dany podmiot udostępnia nam salę rozumiem tylko na zajęcia praktyczne
bo cały czas jest nie wyjaśniona kwestia zajęć teoretycznych.
Odp. Warunkiem udziału w postepowaniu jest dysponowanie salą do zajęć praktycznych, w mieście
w którym szkoli się grupa. Ewentualne udostepnienie sali przez podmiot trzeci dotyczy również sali
do zajęć praktycznych.
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Pyt.10
Jak wygląda także kwestia zapewnienia cateringu na zajęciach? Czy jeśli zajęcia teoretyczne będą się
odbywać w formie online czy Wykonawca wtedy także ma obowiązek zapewnienia cateringu na
zajęciach ?
Odp W przypadku zajęć teoretycznych prowadzonych w formie zdalnej wykonawca nie ma
obowiązku zapewnić cateringu.
W związku z udzielonymi odpowiedziami termin składania ofert nie ulega zmianie.
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