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Uczestnicy 

 postępowania przetargowego  

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na usługi szkoleniowe  

 

 

Zapytanie 1  

 

W związku z toczącym się postępowaniem zamówienia publicznego: 

Usługi szkoleniowe w ramach konkursu nr 1/9.1.2/12 w ramach Priorytetu IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł 

projektu: Program wyrównania szans edukacyjnych i poprawy wyników edukacyjnych  

w liceach ogólnokształcących powiatu myśliborskiego  

Prosimy o odpowiedz co do zapisu w umowie §7 ust. 8.  

„W przypadku kiedy osobami świadczącymi usługi będą w rozumieniu kodeksu pracy 

pracownicy Zespołu Szkół, w którym realizowany jest projekt wynagrodzenie Wykonawcy 

może zostać umownie pomniejszone o należne składki ZUS, które pracodawca zobowiązany 

zostanie odprowadzić na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych”. Pragniemy zwrócić uwagę, ze jeśli zrekrutowana kadra będzie związana 

stosunkiem pracy z wybranym Zespołem Szkól  i będzie miała podpisaną umowę  

z wykonawcą, to zgodnie z przepisami wykładowca/nauczyciel będzie nie tylko związany 

umową z wykonawcą ale będzie też świadczył usługi na jego rzecz. To na wykonawcy jako 

płatnika składek ZUS zgodnie z przepisami ciąży obowiązek odprowadzenia odpowiedniej 

składki z tytułu wynagrodzenia. Nie ma znaczenia, że wykonawca w dalszej kolejności 

świadczy usługi na rzecz podmiotu z którym jego wykładowca/nauczyciel ma zawarty 

stosunek pracy. Stąd nie zrozumiałe jest dla nas w jakiej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy 

może zostać pomniejszone o należne składki ZUS. 

Zwracamy się o szczegółowe wyjaśnienie bądź wykreślenie tego zapisu z umowy. 

 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Potwierdzamy jednocześnie, iż płatnikiem składek będzie zamawiający a cena jaką mają 

wskazać wykonawcy winna uwzględniać wszelkie koszty jakie poniesie zamawiający  

w związku z realizacją zamówienia. Mając na względzie konieczność przestrzegania 

fundamentalnej zasady wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, informujemy, że wykonawca 
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składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z pkt. 21 ppkt. 1 SIWZ oferuje 

całkowite wynagrodzenie brutto zawierające wszystkie opłaty, podatki oraz koszty związane z 

realizacją zamówienia. Powyższe oznacza więc pokrycie każdych  kosztów jakie będzie 

zobowiązany ponieść zamawiający w przypadku wyboru oferty danego wykonawcy. 

Potwierdzamy jednocześnie, iż składka w takiej sytuacji będzie opłacana przez 

zamawiającego (płatnika składek) zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych z tym zastrzeżeniem, że koszty te pokryje wykonawca. 

 

Zapytanie 2 

 

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia widniej informacja o tym, że nauczyciele  

musza posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe. 

Natomiast w 3 § wzoru umowy warunkiem stawianym nauczycielom jest posiadanie co 

najmniej stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego. 

W związku z powyższym, proszę o wyjaśnienie, czy osobami realizującymi zajęcia mogą być 

nauczyciele o minimum 2-letnim doświadczeniu zawodowym, czy wymogiem koniecznym 

do spełnienia jest posiadanie przez te osoby stopnia zawodowego nauczyciela.   

 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający  Wymaga spełnienia warunków określonych w Rozdziale 8 SIWZ.  

W związku powyższym, zmienia się zapisy umowy w § 3 ust. 3 pkt 1, który otrzymuje 

otrzymuje brzmienie:  

„zapewnienia kadry posiadającej wymagane wykształcenie, kwalifikacje  

i doświadczenie zawodowe. Weryfikacja osób prowadzących zajęcia odbywać się będzie 

przed rozpoczęciem świadczenia przez nią usługi na podstawie dostarczonych przez 

Wykonawcę dokumentów. Każda osoba będzie musiała uzyskać akceptację Zamawiającego. 

W przypadku braku akceptacji dla zaproponowanej osoby Wykonawca przedstawi inną 

kandydaturę, która spełnia wymagania określone w SIWZ. Powody braku akceptacji zostaną 

przekazane wykonawcy w formie pisemnej. Trzykrotny brak akceptacji dla osób 

zaproponowanych przez Wykonawcę skutkować będzie rozwiązaniem umowy z winy 

Wykonawcy i zapłaceniem kary umownej”. 

 


