Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„WYKWALIFIKOWANE KADRY MEDYCZNE DOLNEGO ŚLĄSKA”

Szczawno- Zdrój, dn. 08.07.2013r.
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:
Usługa przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu pn. „Wykwalifikowane
kadry medyczne Dolnego Śląska”, nr zamówienia: ZP/PN/SZP/37/2013
(1)
wpłynęły zapytania wobec treści SIWZ, na które niniejszym udziela następujących
odpowiedzi:
1. „1 .Czy przewidujecie Państwo organizację szkoleń w weekendy czy w tygodniu?
2. Każde szkolenie przewiduje 16 godzin - czy są to godziny dydaktyczne, czy
zegarowe?
3 .Czy 16 godzin będzie podzielone na 2 następujące po sobie dni po 8 godzin, czy
też będzie obowiązywał inny podział?
4. Mój trener jest wykładowcą na uczelni wyższej w zakresie objętym tematyką
szkolenia - jakie dokumenty będą wymagane w celu spełnienia wymogu SIWZ 5.3?
Czy wystarczy wypełnienie załącznika 7?
5. Jestem firmą, która m. inn. samodzielnie organizuje szkolenia - jakie dokumenty
będą wymagane w celu spełnienie wymogu SIWZ 5.2? (Czy mogą być to kserokopie
dzienników szkolenia?”
Odpowiedź Zamawiającego:
Adn. 1: Szkolenia planujemy organizować zarówno w tygodniu, jak i w weekendy - w
zależności od preferencji uczestniczek szkoleń.
Adn. 2: Zaplanowane godziny, to godziny zegarowe. W trakcie ośmiu godzin szkolenia
planowane są 2 przerwy kawowe i lunch dla uczestniczek.
Adn. 3: 16 godzin to następujące po sobie dwa dni, np. sobota i niedziela.
Adn. 4: Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o Wykaz osób, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami- wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do
SIWZ. Wystarczające zatem będzie przedłożenie wypełnionego wzoru według
Załącznika nr 7 do SIWZ.
Adn. 5: Zgodnie z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane Wykonawca w celu potwierdzenia
należytego wykonania usług wymienionych w „Wykazie usług” może przedłożyć:
Biuro projektu/
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój
tel. (74) 64 80 400 / faks (74) 64 80 417
e-mail: darr@darr.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„WYKWALIFIKOWANE KADRY MEDYCZNE DOLNEGO ŚLĄSKA”

- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
- oświadczenie– jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
Wykonawca posiada zatem wybór i może przedłożyć: referencje, protokoły odbioru,
poświadczenia bądź oświadczenie (w uzasadnionych przypadkach jeśli obiektywnie nie
jest w stanie przedłożyć referencji, poświadczenia lub innego dokumentu którego
wystawcą lub stroną jest odbiorca osługi). Z dokumentu musi jednakże jednoznacznie
wynikać iż usługi zostały lub są wykonywane w sposób należyty, prawidłowy i bez
zastrzeżeń.
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