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                                                        Sosnowiec, dnia 4 stycznia 2020 

 

CK.26.02.2020.EB 

Pytania i wyjaśnienia 

 do treści siwz  

  
 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu w związku z zapytaniem 

złożonym w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 38 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 16, poz. 177 z późn. zm.), zamawiający przekazuje 

treść pytań i wyjaśnień dotyczących postępowania na: Organizacja szkoleń – 3 zadania 

częściowe. 

Treść Zapytania/Wyjaśnienia 

Pytanie nr 1:  

Czy w przypadku kiedy kandydat nie będzie się kwalifikował na szkolenie ze względu na:  

- chorobę,  

- z przyczyn własnych (np. rezygnacja, nie przejście badań lekarskich, inne losowe) 

poniesione do tego czasu koszty szkolenia zostaną zwrócone? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający pokryje koszty badań lekarskich uczestnika projektu, który został na nie skierowany a 

ze względu na przeciwskazania zdrowotne (potwierdzone przez lekarza) nie będzie mógł uczestniczyć 

w kursie. 

Zamawiający pokryje częściowe/proporcjonalne do poniesionych przez wykonawcę koszty szkolenia 

wyłącznie w sytuacji choroby i nieprzewidzianych zdarzeń losowych dotyczących uczestnika projektu. 

Pytanie nr 2:  

Pytanie do załącznika I – Informacje dotyczące ofert częściowych, Część  nr 1, punkt 1, podpunkt 

14.6 brzmiący: wydanie świadectwa kwalifikacji, wykupienie stosownego ubezpieczenia. Co rozumie 

się przez „stosowne ubezpieczenie”? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający doprecyzował zapis dotyczący stosownego ubezpieczenia w kolejnym podpunkcie tego 

samego punktu, w brzmieniu:  

1.) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pilota – ucznia na kwotę 1 000 000 zł, 

2.) ubezpieczenie NNW na kwotę 20 000 zł. 

Pytanie nr 3:  

Czy dopuszcza się organizację egzaminu państwowego przez Zamawiającego? 
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Wyjaśnienia:  

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości 

Pytanie nr 4: 

Czy w przypadku braku możliwości uiszczania opłaty oraz odbioru Świadectwa Kwalifikacji w imieniu 

uczestników szkolenia przed podmiot szkolący, Zamawiający dopuszcza możliwość zorganizowania 

we własnym zakresie?   

Wyjaśnienia:  

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

Pytanie nr 5:  

Zamawiający w SIWZ dla części nr 3 w kryterium oceny oferty dotyczący doświadczenia zapisał : „10 

i więcej szkoleń - 40 pkt”  

Czy zamawiający ma na myśli 10 osób i więcej? 

Wyjaśnienia:  

Dla zadania częściowego nr 3 kryterium doświadczenia otrzymało brzmienie: „Doświadczenie 

zawodowe trenera/szkoleniowca, skierowanego przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu 

zamówienia, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

przeprowadził co najmniej 2 szkolenia dotyczące obsługi bezzałogowych statków powietrznych”.  

Zamawiający wprost określił liczbę szkoleń jakimi powinien się legitymować trener/szkoleniowiec 

skierowany do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie określił liczby osób 

przeszkolonych. Zamawiający określił liczbę przeprowadzonych szkoleń przez trenera.  

Pytanie nr 6:  

W jaki sposób ma być udokumentowane doświadczenie danego instruktora/trenera? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający wymaga w druku oferty wskazania ilości przeprowadzonych szkoleń. W ocenie 

Zamawiającego odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań zabezpiecza interes 

Zamawiającego przed nieuczciwymi Wykonawcami.  

Pytanie nr 7:  

Czy w przypadku potrzeby zmiany instruktora/trenera lub wyznaczenia kolejnego dodatkowego 

instruktora/trenera należy również wykazać jego doświadczenie i jeśli tak to w jaki sposób? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający przewidział możliwość zmiany trenera w paragrafie 2 ust. 3 wzoru umowy, który 

stanowi załącznik do SIWZ.  

Pytanie nr 8:  

W jakich zakresach godzinowych w ciągu tygodnia Zamawiający dopuszcza przeprowadzanie szkoleń? 

Wyjaśnienia:  

Zajęcia nie mogą kolidować z zajęciami szkolnymi uczestników projektu. Harmonogram kursu 

zostanie uzgodniony w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

Pytanie nr 9:  

Czy zajęcia mogą odbywać się w dni wolne od zajęć, w tzw. weekendy i w jakim zakresie 

godzinowym można je przeprowadzać? 
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Wyjaśnienia:  

Zajęcia w ramach szkolenia mogą odbywać się w dni wolne (tzw. weekendy) oraz w dni wolne od 

zajęć dydaktycznych np. przerwa świąteczna w godzinach 9.00-18.00. 

Pytanie nr 10:  

Czy zamawiający dysponuje miejscem do przeprowadzenia zajęć praktycznych np. boisko piłkarskie i 

czy w przypadku stwierdzenia technicznej możliwości przeprowadzenia zajęć praktycznych w tym 

miejscu Zamawiający udostępni je bezpłatnie / odpłatnie? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający nie dysponuje miejscem do przeprowadzenia zajęć praktycznych. 

Pytanie nr 11:  

Zamawiający zapisał dla Części nr 3 : „3. Zakres godzinowy kursu obejmuje 20 godzin zegarowych 

dla każdej grupy (14 godzin zegarowych - zajęcia teoretyczne, 6 godzin zegarowych to zajęcia 

praktyczne, z czego 4 godziny indywidualnych zajęć praktycznych w locie spędzonych z instruktorem 

oraz 2 godziny szkolenia indywidualnego naziemnego) lub inny układ godzinowy wynikający z 

aktualnych przepisów prawnych”  

Czy w przypadku zmniejszenia wymaganych godzin przez aktualne przepisy na dzień rozpoczynania 

szkoleń, Zamawiający również zmniejszy wymóg zakresu godzinowego dla przedmiotowych szkoleń ? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia wymogu zakresu godzinowego.  

Pytanie nr 12:  

Zamawiający zapisał: „7. W cenę kursu wliczone jest: wynagrodzenie dla prowadzącego, podręcznik i 

pomocnicze materiały do nauki (notes, długopis), koszt dojazdu uczestnika na zajęcia praktyczne, 

egzamin wewnętrzny, opłata za wydanie państwowego świadectwa kwalifikacji, ubezpieczenie OC dla 

uczestników na czas kursu”  

W jaki sposób mają być wyliczone koszty dojazdu na praktykę?  

Czy ma być to zwrot np. za bilet autobusowy?  

Kto decyduje jaką formą transportu będzie poruszał się kursant? 

Wyjaśnienia:  

Wykonawca zapewnia dojazd uczestnikom kursu na praktykę. Miejscem „startu”, które należy 

uwzględnić do kalkulacji jest siedziba Zamawiającego. 

Wykonawca określa czy zapewni indywidualny środek transportu, czy będzie korzystał ze środków 

komunikacji publicznej.  

Zamawiający doprecyzowuje wysokość ubezpieczenia OC dla uczestników kursu, nie może być ono  

mniejsza niż 10 tys. zł na każdego uczestnika.  

 
 
Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ stają się wiążące dla Wykonawców. 


