Piecki, 07 maja 2014r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907,484,1047,1473 oraz z 2014r. poz. 423) kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach udziela odpowiedzi na pytania dotyczące
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ogłoszonej 06 maja 2014r.
na realizację przedmiotu zamówienia - Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi
szkoleniowej

w związku z realizacją projektu systemowego pn. „Ograniczenie bezrobocia

i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki”, współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1. ,
wyjaśniam co następuje:

Pytanie Nr 1
„Czy Zamawiający przewiduje możliwość wymiany kadry dydaktycznej w czasie
prowadzenia szkolenia wynikłej z sytuacji nagłej nie dającej przewidzieć się na etapie
sporządzania oferty oraz podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że nowe osoby wskazane do
realizacji zamówienia będą posiadały kwalifikacje tożsame lub wyższe, z osobami, które
zostały wskazane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej”
Odpowiedź na Pytanie Nr 1
W punkcie 9.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia Zamawiający jasno określił,
iż spełnieniem warunku dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia będzie przedstawienie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia (w tym również osób, które będą pełnić zastępstwo w razie sytuacji nagłej
nie dającej przewidzieć się na etapie sporządzania oferty czy podpisania umowy).
Wykonawca powinien zatem uwzględnić tylko i wyłącznie te osoby, które będą
realizować zamówienie.
Pytanie Nr 2
„Czy Wykonawca jest zobowiązany objęcia uczestników ubezpieczeniem NNW na czas
trwania projektu?”

Odpowiedź na Pytanie Nr 2
Wykonawca na czas realizacji usługi szkoleniowej jest zobowiązany do ubezpieczenia
wszystkich uczestników (24 osoby) realizujących projekt systemowy pn. „Ograniczenie
bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki”, współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1

Pytanie Nr 3
„Jaką liczbę osób stanowią uczestnicy dojeżdżający?”
Odpowiedź na Pytanie Nr 3
19 osób realizujących projekt systemowy w gminie Piecki, to osoby dojeżdżające.

Pytanie Nr 4
„Z jakich miejscowości będą dojeżdżali uczestnicy zajęć?”
Odpowiedź na pytanie Nr 4
Uczestnicy projektu systemowego będą dojeżdżać z następujących miejscowości Gminy
Piecki: Lipowo, Nawiady, Cierzpięty, Zyzdrojowy Piecek, Dłużec, Brejdyny, Krutyński
Piecek, Krutyń, Krzywy Róg, Stare Kiełbonki, Goleń, Głogno, Gant, Babięta.
Dodatkowo informuję, iż miejscowości te mogą ulec zmianie ze względu na możliwość
wystąpienia rotacji wśród uczestników.

