Warszawa, dnia 10 marca 2015 r.
Znak sprawy: BPR-390-3/15
L. Dz.: KR – 17/15
Znak postępowania: ZP/PRPW/PN/2/2015
Wykonawcy, uczestniczący
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu
obsługi programów: AutoCad 2D, MS Excel oraz MS Access na różnych poziomach
zaawansowania dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów Politechniki
Warszawskiej

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przedstawia wszystkim
Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Pytanie nr 1
Czy zamawiający pisząc: „Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie
przeprowadził, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również prowadzi co najmniej 20
szkoleń z zakresu obsługi oprogramowania AutoCad 2D, w tym:
- co najmniej 10 szkoleń na poziomie podstawowym,
- co najmniej 10 szkoleń na poziomie zaawansowanym”,
ma na myśli 20 grup szkoleniowych (możliwych do zrealizowania w ramach nawet jednego
szkolenia), czy odrębnych 20 szkoleń dla różnych podmiotów?
Odpowiedź nr 1
Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się przeprowadzeniem
20 szkoleń, a nie przeszkoleniem 20 grup w ramach jednego szkolenia.
Pytanie nr 2
Czy w/w szkolenia komputerowe kwalifikują się do kategorii usług związanych z kształceniem
zawodowym i przekwalifikowaniem zawodowym?
Przepis art. 14 rozporządzenia nr 1777/2005 Rady (WE) z dnia 17.10.2005 r. wyjaśnia co należy
rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania.
W myśl tego przepisu, usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane
na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1lit. I Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne
zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy
2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości
dodanej), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo
jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas
trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego
celu.
Odpowiedź nr 2
W opinii Zamawiającego, w/w szkolenia komputerowe kwalifikują się do kategorii usług związanych
z kształceniem zawodowym i przekwalifikowaniem zawodowym.
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Pytanie nr 3
Czy usługa szkoleniowa finansowana jest w min. 70% ze środków publicznych?
Odpowiedź nr 3
Usługa szkoleniowa, będąca przedmiotem niniejszego zamówienia, współfinansowana jest w ponad
70% ze środków Unii Europejskiej.
Zamawiający informuje, że odpowiedzi udzielone na powyższe pytania nie stanowią modyfikacji
treści SIWZ.
W związku z tym, termin składania ofert, wyznaczony na dzień 16 marca 2015 r. na godzinę 10:30
oraz termin otwarcia ofert wyznaczony tego samego dnia na godz. 11:00, nie ulegają zmianie.
Z poważaniem,
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