
 

 

 

 
miejscowość  Kraków, dnia 11.12.2017r. 

Zamawiający 
Województwo Małopolskie 
Małopolskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli 
Ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków 
(nazwa i adres Zamawiającego) 

Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu  

nr MT/ZP/271/14/2017 
 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługę przeprowadzenia 
zajęć  na warsztatach dla nauczycieli Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych ( CWUZ) w ramach projektu 
Małopolskie Talenty, w zakresie kompetencji społecznych i umiejętności uczenia się. 
 
 
 

I. Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 
Pytanie nr 1: 
 
 Szanowni Państwo  
Ze względu nazbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia proszę o uszczegółowienie:  
Część dot. szkolenia ekspertów:  
1. Gdzie będą realizowane szkolenia dla ekspertów? W Krakowie czy Nowym Sączu?  
2. Ile spotkań zamawiający przewidział na zrealizowanie 54 godzin szkolenia?  
3. Jakie koszty udziału w szkoleniu ekspertów Zamawiający pokrywa? Z uzyskanej informacji 

zamieszczonej na stronie internetowej wynika, że Zamawiający udostępnia 
darmowe szkolenie oraz daje możliwość skorzystania z cateringu podczas szkolenia 
ekspertom.  

4. Kto pokrywa koszty związane z noclegiem, dojazdem oraz wyżywieniem ekspertów?  
 
Odpowiedz na powyższe pytania pozwoli na:  
1. Oszacowanie kosztów dojazdu ekspertów.  
2. Oszacowania kosztów noclegu i wyżywienia ekspertów.  
 
 
Wyjaśnienie nr 1: 
 
Część dotycząca szkolenia edukatorów 

1. Kurs dla edukatorów będzie realizowany w Krakowie. 
2. Na realizację kursu edukatorów przewidziano trzy dwudniowe zjazdy. 
3. Informacja na ten temat jest zmieszczona na stronie internetowej Zamawiającego jako  

„ Informacja dodatkowa do przetargu”, cyt: Zamawiający informuje, że udział w zajęciach 
dydaktycznych na kursie edukatorów, o którym mowa w paragrafie 6 ust. 1 lit. a jest 
bezpłatny. Natomiast Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia, 
związanych z udziałem w kursie. 



 

 

 

Pytanie nr 2: 
Część dot. szkolenia nauczycieli:  
1. Ile grup szkoleniowych zostanie zorganizowanych w Krakowie a ile w Nowym Sączu?  
 

Informacja ta pozwoli na prawidłowe oszacowanie kosztów przez Wykonawcę. W obecnej 
chwili Wykonawca tego nie wie. Inne są bowiem koszty noclegów hoteli zlokalizowanych w 
Krakowie a inne w Nowym Sączu. Wykonawca musi wziąć pod uwagę również koszty dojazdu 
ekspertów na miejsce szkolenia. Rozbieżności w odległości do Krakowa i Nowego Sącza są zbyt 
duże, aby zachować identyczną stawkę. Brak uszczegółowionych informacji dot. sposobu 
organizacji szkoleń może skutkować przeszacowaniem oferty lub jej niedoszacowaniem. 

 
 
Wyjaśnienie nr 2: 

1. Ilość grup do realizacji w Krakowie i w Nowym Sączu nie jest na dziś możliwa do określenia- 
będzie zależna od stanu rekrutacji na warsztaty dla nauczycieli.  
 

 
Pytanie nr 3: 
 
 Pytanie dot. umowy:  
1. W § 5 ust. 1 punt h) zamawiający informuje, że dokumentacja szkoleniowa musi być 
przekazywana przez Wykonawcę osobiście.  
Proszę o uzasadnienie takiej potrzeby. Osobiste dostarczanie dokumentacji szkoleniowej będzie 
jedynie powodowało wzrost kosztów po stornie wykonawców, którzy nie są lokalnymi 
przedsiębiorcami. 
Dla zobrazowania koszt 10 dojazdów z dokumentacją szkoleniową do Nowego Sącza dla 
wykonawcy to kwota ok 7 000 zł, paczki wysłane kurierem to kwota ok. 400 zł.  
Proszę o zmianę tego zapisu i dopuszczenie możliwości przekazywania dokumentacji przy udziale 
przesyłek pocztowych lub kurierskich.  
Pozostawienie zapisu z umowy ogranicza konkurencje. 

 
Wyjaśnienie nr 3: 
Wymóg osobistego przekazania dokumentacji  wprowadzono ze względu na napięte terminy 

projektowe i konieczność weryfikacji prawidłowości dokumentacji przy odbiorze, co przyspieszy  
obieg dokumentów między Wykonawcą a Zamawiającym. Takie rozwiązanie wynika   
z doświadczeń MCDN i jest stosowane w realizacji szkoleń zlecanych Wykonawcom 
zewnętrznym. W celu ułatwienia wywiązania się przez Wykonawców z ww wymogu 
Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia dokumentacji do Biura Głównego MCDN  
w Krakowie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w każdym dniu  warsztatów dla 
nauczycieli CWUZ w miejscu ich realizacji będzie obecny przedstawiciel Zamawiającego, który 
jest pracownikiem jednego z Biur projektu i któremu będzie można przekazać kompletną 
dokumentację w ostatnim dniu warsztatów. 

 
W związku z powyższym wyjaśnieniem Zamawiający zmienia  zapisy Załącznika nr 2 do SIWZ-
wzór umowy §5 ust. 1 pkt. h).  

 
Pytanie nr 4: 

 
W § 8 ust. 3 i 4 zamawiający napisał, że wynagrodzenie wykonawcy będzie adekwatne do stanu 
rekrutacji i faktycznej liczby zrealizowanych godzin szkoleniowych.  



 

 

 

Proszę o informacje, jaką minimalną liczbę grup zamawiający planuje zrekrutować, skoro życzy 
sobie aby Wykonawca na potrzeby realizowanych szkoleń przedstawił listę 10-12 
doświadczonych ekspertów.  
Zamawiający musi zdawać sobie sprawę, że wykonawca na potrzeby realizacji zamówienia musi 
zaangażować wysokiej klasy specjalistów, którym   powinien precyzyjnie określić sposób 
współpracy, liczbę zrealizowanych grup czy godzin. Sami eksperci chcą wiedzieć, czy poczynione 
wysiłki w przygotowanie oferty przełożą się na wynagrodzenie, które w konsekwencji otrzymają.  
Proszę o doprecyzowanie informacji dot. min. liczby grup, która w ramach projektu zostanie 
zrealizowana.  
Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie za realizację pojedynczej grupy 
szkoleniowej i nie jest możliwe, aby szkolenie trwało krócej niż 48 godz. 
 

 
Wyjaśnienie nr 4: 
Zamawiający zakłada, że minimalna ilość grup do przeszkolenia wynosi 5. Ilość godzin 
dydaktycznych do zrealizowania w każdej grupie została podana w paragrafie 3 i wynosi 48.  
 
W związku z powyższym wyjaśnieniem Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SIWZ-wzór 
umowy §8 ust. 3. 
 

 

II. Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o dokonaniu 
następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Załącznik nr 2 do SIWZ-wzór umowy 
 

 

Istniejący zapis §5 ust. 1 pkt. h)  : 
„Przekazywanie na bieżąco kompletnej dokumentacji szkoleń, o której mowa w lit f) 
niniejszego paragrafu, w terminie do 5 dni od zakończenia zajęć w każdej grupie. 
Dokumentację należy przekazać osobiście w Biurze Projektu w Ośrodku Doskonalenia 
Nauczycieli w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61.” 

 
Zastępuje się następującym: 

„Przekazywanie na bieżąco kompletnej dokumentacji szkoleń, o której mowa w lit f) 
niniejszego paragrafu, w terminie do 5 dni od zakończenia zajęć w każdej grupie. 
Dokumentację należy przekazać osobiście w Biurze Projektu w Ośrodku Doskonalenia 
Nauczycieli w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61 lub w Biurze Głównym MCDN  
w Krakowie, ul. Lubelska 23 lub w dniu zakończenia zajęć w danej grupie - pracownikowi 
jednego z Biur projektu, który będzie obecny w miejscu realizacji warsztatów dla nauczycieli 
CWUZ.” 

 
 

Istniejący zapis §8 ust. 3: 
„Zgodnie  z zapisami § 1 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie ilości 
szkolonych grup, adekwatnie do stanu rekrutacji. W ślad za tym, zmniejszeniu może ulec ilość 
godzin dydaktycznych do realizacji przez Wykonawcę” 
Zastępuje się następującym: 

„Zgodnie  z zapisami § 1 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie ilości 
szkolonych grup, adekwatnie do stanu rekrutacji, przy czym minimalna ilość grup do przeszkolenia 
wynosi 5. W ślad za tym, zmniejszeniu może ulec ilość godzin dydaktycznych do realizacji przez 



 

 

 

Wykonawcę,  z zachowaniem zasady, że w każdej grupie szkoleniowej realizowanych  jest 48 godzin 
dydaktycznych”  
 
 
W SIWZ: 
Istniejący zapis rozdział 7 ust. 7.17 pkt. c): 

c)OFERTA –„ Usługa przeprowadzenia zajęć na warsztatach dla nauczycieli Centrów Wspierania 
Uczniów Zdolnych ( CWUZ) w ramach projektu Małopolskie Talenty,  
w zakresie kompetencji społecznych i umiejętności uczenia się” 

Nie otwierać przed dniem 12.12.2017 r. do godz. 12:00. 
 
Zastępuje się następującym: 

c)OFERTA –„ Usługa przeprowadzenia zajęć na warsztatach dla nauczycieli Centrów Wspierania 
Uczniów Zdolnych ( CWUZ) w ramach projektu Małopolskie Talenty,  
w zakresie kompetencji społecznych i umiejętności uczenia się” 

Nie otwierać przed dniem 14.12.2017 r. do godz. 12:00. 
 
Istniejący zapis rozdział 8 ust.1,2 i 3: 

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 
 
8.1.  Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w 

terminie do dnia 12.12.2017 r. do godziny 11:00 w siedzibie Małopolskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli, 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23, pok. 104 (Stanowisko ds. zam. publ.). 
Godziny pracy – od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy. 

8.2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 
w miejsce wskazane w pkt. 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 

8.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2017 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Małopolskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli, Kraków, ul. Lubelska, pok. 104. 

 
Zastępuje się następującym: 

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 
 

8.1.  Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w 
terminie do dnia 14.12.2017 r. do godziny 11:00 w siedzibie Małopolskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli, 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23, pok. 104 (Stanowisko ds. zam. publ.). 
Godziny pracy – od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy. 

8.2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 
w miejsce wskazane w pkt. 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 

8.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2017 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Małopolskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli, Kraków, ul. Lubelska, pok. 104. 

 
 
III. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 

............................................. 
(podpis kierownika Zamawiającego) 


