
 

 

Myślibórz, dnia 17.09.2012r. 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „ Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna 

dłoń, etap I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej; Działania 7.1 

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji społecznej przez powiatowe centra pomocy rodzinie 

 

Znak sprawy: PCPR/206/2012/7.1.2 

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania i dokonuje 

modyfikacji treści SIWZ: 

 

Pytanie nr 1 

Nawiązując do treści  SIWZ dla zamówienia pn. "Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. 

Pomocna dłoń, etap I" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej; 

Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie  aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2 - Rozwój i 

upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez powiatowe centra pomocy  rodzinie zwracam 

się z zapytaniem czy ze względu na niewielką ilość  uczestników w poszczególnych kursach (dot. 

części 17,18 ) zamawiający dopuści połączenie grup w następującej konfiguracji: 

90h zajęć z j. niemieckiego ogólnego łącznie dla obu grup 45h zajęć z j. niemieckiego 

specjalistycznego dla każdej grupy oddzielnie, co daje łącznie 180 godzin w obu grupach 

 

Odpowiedź: 

Ze względu na krótki czas realizacji Zamawiający łączy obie grupy, ale z zachowaniem liczby godzin 

przeznaczonej dla jednej grupy tj. 90 h 

 

Pytanie nr 2 

Ad.1 W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego oraz wytycznymi zawartymi w SIWZ dla 

zamówienia  „Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń, etap I” prosimy o 

udzielenie informacji z jakich miejscowości mają być dowożeni uczestnicy szkolenia w częściach od 

IX do XXI. Prosimy o wskazanie miejsca odbioru i powrotu każdej osoby. 

Ad. 2 Prosimy również o określenie stopnia niepełnosprawności ww. osób, w szczególności określenie 

ile osób z poszczególnych części porusza się na wózkach inwalidzkich. 

Informacje te są niezbędne do oszacowania prawidłowej ceny wykonania usługi. Dla przykładu: 7 

uczestników OPS Myślibórz czy to są mieszkańcy miasta Myślibórz czy okolic Myśliborza dla 

których zorganizowanie transportu znacząco podwyższa koszty usługi. 

 

Ad.1  

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje jako miejsce odbioru i powrotu każdego uczestnika przystanek autobusowy w 

każdej miejscowości. Na pierwszą część pytania odpowiedź została udzielona w dniu 14 września 

2012 r.  

 

Ad. 2 

Zamawiający informuje, iż w ramach części od IX do XX nie ma osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. W całej grupie osób niepełnosprawnych 7 jest niepełnosprawnych ruchowo i porusza się 

w sposób utrudniony lub o kulach.  

 



 

 

 

Pytanie nr 3 

Dot. część VI i VII Kurs spawania: Czy wykazana ilość godzin szkolenia - 183 dotyczy jednej metody 

czy kilku metod ? Zgodnie z obowiązującymi wytyczny/ni IS Gliwice niemożliwe jest odbycie 

szkolenia w proponowanej przez Państwa ilości godzin w 4 metodach spawalniczych. 

 

Odpowiedź: 

Kurs spawania dotyczy poziomu podstawowego metodą MAG i TIG. Prawidłowa liczba godzin 

wynosi teoria: 40 godz. oraz  praktyka: 200 godz. tj. łącznie: 240 godz. 

 

Pytanie nr 4 

Dot. części XIII Terapia psychologiczna i psychospołeczna:  W ilości godzin ogółem podali Państwo 

188 godzin,  z czego  4 godziny dla każdego z uczestników w ramach indywidualnych spotkań, Biorąc 

pod uwagę ilość osób - 49 ogólna liczba godzin jest niezgodna z wyliczeniem, ile wynosi prawidłowa 

liczba godzin ogółem ? 

 

Odpowiedź: 

Prawidłowa liczba godzin wynosi 196 h  czyli 4 h x 49 osób 

 

Pytanie nr 5 

Dot. części VIII Kurs diagnosty samochodowego: Czy osoba przewidziana do odbycia szkolenia 

diagnosty samochodowego posiada odpowiednie wykształcenie oraz odbyte lata praktyki w stacji 

obsługi pojazdów lub w zakładzie naprawy pojazdów zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r, w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do 

diagnostów ( Dz.U. nr 246 poz, 2469 z 2004 r.) 

 

Odpowiedź: 

Tak. Osoba ta spełnia  wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 4 listopada 2004 r, w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów ( Dz.U. nr 246 

poz. 2469 z 2004 r.) 

 

Pytanie nr 6 

 

Zwracam się z prośbą o podanie informacji ile osób z poszczególnych miejscowości będzie dojeżdżało 

na poszczególne zajęcia?. Jakim transportem mają zostać zapewnione przewozy (licencjonowana 

firma transportowa czy transport wykonawcy?) 

 

Odpowiedź: 

Liczba osób korzystających z transportu została szczegółowo wskazana przez Zamawiającego w 

SIWZ. W związku z tym, w ocenie Zamawiającego, na obecnym etapie postępowania podawanie 

faktycznej liczby osób z poszczególnych miejscowości, nie stanowi informacji istotnej dla dalszego 

jego przebiegu. Zgodnie z zapisami zał. nr 1 a do SIWZ Wykonawca jest również zobowiązany 

zorganizować i pokryć koszt transportu każdego uczestnika do miejsca, gdzie odbędzie się 

egzamin/egzaminy kończące szkolenie oraz w stronę powrotną. W związku z powyższym 

odpowiedzialność za wybór sposobu transportu ponosi Wykonawca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza następujące modyfikacje do treści SIWZ: 

 

MODYFIKACJA NR 1 

 

Załącznik nr 1.6 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy  

Część VI 

Szkolenia z zakresu: Kurs spawania dla uczestników z PCPR Myślibórz 

BYŁO: 

 zakres szkolenia: 

 spawania blach i rur spoinami pachwinowymi,  

 spawania blach spoinami czołowymi,  

 spawania rur spoinami czołowymi następującymi procesami:  

o elektrodami otulonym E (111),  
o metodą MIG, MAG (131, 135, 136),  
o metodą TIG (141),  

 czas trwania szkolenia to min.183 h, w tym 33 h zajęć teoretycznych; 

JEST 

 zakres szkolenia: 

 spawania blach i rur spoinami pachwinowymi,  

 spawania blach spoinami czołowymi,  

 spawania rur spoinami czołowymi następującymi procesami MAG i TIG  

 czas trwania szkolenia to min.240 h, w tym 40 h zajęć teoretycznych; 

 

MODYFIKACJA NR 2 

Załącznik nr 1.7 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy 

Część VII 

Szkolenia z zakresu: Kurs spawania dla uczestników z OSP Boleszkowice 

BYŁO: 

 zakres szkolenia: 

 spawania blach i rur spoinami pachwinowymi,  

 spawania blach spoinami czołowymi,  

 spawania rur spoinami czołowymi następującymi procesami:  

o elektrodami otulonym E (111),  

o metodą MIG, MAG (131, 135, 136),  

o metodą TIG (141),  

 czas trwania szkolenia to min.183 h, w tym 33 h zajęć teoretycznych; 

 



 

 

JEST 

 zakres szkolenia: 

 spawania blach i rur spoinami pachwinowymi,  

 spawania blach spoinami czołowymi,  

 spawania rur spoinami czołowymi następującymi procesami MAG i TIG  

 czas trwania szkolenia to min.240 h, w tym 40 h zajęć teoretycznych; 

 

MODYFIKACJA NR 3 

 

Załącznik nr 1.13 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy 

 

Część XIII 

Szkolenia z zakresu: Terapia psychologiczna i psychospołeczna dla uczestników z PCPR 

Myślibórz 

 

BYŁO: 

 szkolenie obejmuje ogółem 188 godzin, dla każdego z uczestników przewidziane są 4 

godziny w ramach indywidulnych spotkań; 

 

JEST: 

 szkolenie obejmuje ogółem 196 godzin, dla każdego z uczestników przewidziane są 4 

godziny w ramach indywidulnych spotkań; 

 

 

MODYFIKACJA NR 4 

 

Załącznik nr 1.18 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy 

 

Część XVIII 

Szkolenia z zakresu: Kurs języka niemieckiego dla uczestników z OPS  Boleszkowice 

 

BYŁO: 

 Wykonawca poprowadzi szkolenie dla dwóch grup w wymiarze 90 godzin dla każdej 

grupy: 

- I grupa składa się z 5 osób, dla których Wykonawca przeprowadzi szkolenie z j. 

niemieckiego na poziomie podstawowym z uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa 

w zawodzie: florysta 



 

 

- II grupa składa się z 5 osób, dla których Wykonawca przeprowadzi szkolenie z j. 

niemieckiego na poziomie podstawowym z uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa 

w zakresie ABC Przedsiębiorczości; 

 

JEST: 

 Wykonawca poprowadzi szkolenie w wymiarze 90 godzin dla grupy składającej się z 10 

osób, dla których Wykonawca przeprowadzi szkolenie z j. niemieckiego na poziomie 

podstawowym z uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa w zawodzie florysta oraz 

w zakresie ABC Przedsiębiorczości; 

 

MODYFIKACJA NR 5 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 20.09.2012r. godz. 11:30. Otwarcie ofert 

nastąpi dnia 20.09.2012r. o godz. 12:00.  Tym samym odpowiednio ulega modyfikacji rozdział XIV 

SIWZ pkt. 1 i 2, które otrzymują brzmienie: 

1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz z dokumentami, 

załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej SIWZ) składać należy w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, w Sekretariacie ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz, 

w terminie do dnia 20.09.2012r. do godziny 11
30

.  

2. Otwarcie ofert nastąpi: 20.09.2012r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, 

w Biurze Projektu, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz o godzinie 12
00

. Wszelkie zmiany terminów 

dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji 

zapisów niniejszego rozdziału. 

W pozostałym zakresie zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian.  

 

 
 

 

 

 

 

 


