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INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Post powania o udzielenie zamówienia publicznego

Us ugi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego „Aktywna integracja w Gminie W chock”

Zamawiaj cy dzia aj c na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó n. zm.– dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

W pkt. 3.1.1  SIWZ jest zapis, e 70 % godzin zaj  praktycznych na kursie prawo jazdy kat. B ma si  odby
 w Kielcach lub w mie cie, w którym uczestnik/uczestniczka zdawa  b dzie egzamin pa stwowy,
natomiast w pkt. 3.3.20 SIWZ jest napisane, e przeprowadzenie jednorazowego egzaminu pa stwowego na
szkoleniu Przedstawiciel handlowy + Kurs dla kandydatów na kierowców kat. B (egzamin teoretyczny i
praktyczny w WORD Kielce); Czy egzamin pa stwowy na prawo jazdy kat. B mo e odby  si  w innym
mie cie ni  w Kielcach, np. w Ostrowcu w.?

Odpowied :

Udzielaj c odpowiedzi na pytanie, Zamawiaj cy modyfikuje tre  pkt. 3.3.20 SIWZ, który po
modyfikacji przyjmuje brzmienie:

3.3.20 W cenie szkole  nale y uwzgl dni  przeprowadzenie jednorazowego egzaminu pa stwowego na
szkoleniu Przedstawiciel handlowy + Kurs dla kandydatów na kierowców kat. B (egzamin teoretyczny
i praktyczny w WORD Kielce lub WORD w mie cie, w którym uczestnik/uczestniczka zdawa  b dzie
egzamin pa stwowy), Magazynier + Kierowca wózków jezdniowych, Kurs spawania blach i rur
spoinami pachwinowymi metod  MAG, Eksploatacja urz dze , instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napi ciu do 1 kV i powy ej

Pytanie 2:

W pkt. 6 SIWZ jest zapis, e wszystkie szkolenia musz  rozpocz  si  w pierwszym tygodniu sierpnia.
Je eli w pierwszym tygodniu sierpnia odb dzie si  Trening kompetencji i umiej tno ci spo ecznych dla 14
uczestników to Zamawiaj cy uzna ten warunek za spe niony?

Odpowied :

TAK.

Udzielaj c odpowiedzi na pytanie, Zamawiaj cy modyfikuje tre  pkt. 6 SIWZ, który po modyfikacji
przyjmuje brzmienie:

6. Termin  miejsce wykonania przedmiotu zamówienia.
Zaj cia stacjonarne nale y zrealizowa  na terenie miasta W chock lub Starachowice lub Skar ysko-
Kamienna.
Termin rozpocz cia szkolenia do 7 dni od dnia przekazania informacji o rozpocz ciu szkolenia, termin
zako czenia wynika z harmonogramu przedstawionego na siedem dni przed rozpocz ciem szkolenia.
Terminy szkole  okre la za cznik nr 1.
Szkolenia musz  rozpocz  si  w pierwszym tygodniu sierpnia i zosta  zako czone do 30.11.2014 r.
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Pytanie 3:

Czy w przypadku szkole , w których s  cztery osoby oraz wi cej ni  cztery osoby, Zamawiaj cy wyra a
zgod  na do czenie tych szkole  do innych grup szkoleniowych?

Odpowied :

Zamawiaj cy wskaza  w SIWZ w pkt. 3.3.17 „W przypadku szkole  w którym jest mniej ni  cztery osoby
Zamawiaj cy wyra a zgod  na do czenie tych osób do innych grup szkoleniowych organizowanych
przez wykonawc  np.; z wolnego naboru pod warunkiem spe nienia pozosta ych wymaga
okre lonych niniejsz  SIWZ.” Zapisy zostaj  podtrzymane. W przypadku grup, w których jest cztery
osoby i wi cej Zamawiaj cy nie wyra a zgody na do czenie tych grup do innych grup szkoleniowych


