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 Wszyscy Uczestnicy postępowania 

 

Wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ORGANIZACJA I 

PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 

W RACIBORZU” 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – Wykonawcy zwrócili 

się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie nr 1 

Prosimy o informację czy szkolenia będące przedmiotem niniejszego zamówienia, spełniają 

następujący warunek: Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania 

zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%? Jest to wiedza 

niezbędna celem zastosowania odpowiedniej stawki VAT przez Wykonawcę. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1 

Szkolenia będące przedmiotem niniejszego zamówienia są szkoleniami kształcenia zawodowego i są 

finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. 

Pytanie nr 2 

Jakie dni i przedziały godzinowe Zamawiający rozumie pod pojęciem trybu pozalekcyjnego? 

Ile maksymalnie godzin dziennie może trwać szkolenie? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2 

Zajęcia w trybie pozalekcyjnym to zajęcia prowadzone w dni odbywania się zajęć dydaktyczno-

wychowawczych (od poniedziałku do piątku) poza godzinami określonymi w planie lekcji uczestników 

szkolenia oraz w weekendy. 

Maksymalna ilość godzin szkolenia: 

- w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (sobota, niedziela) nie może przekraczać 8 

godzin dydaktycznych, 

- w dniach zajęć dydaktyczno – wychowawczych suma ilości godzin zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych (lekcji) oraz ilości godzin szkolenia nie może przekraczać 10 godzin dydaktycznych. 
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Pytanie nr 3 

dotyczy umowa: par 4 ust 4. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie wyłącznie za rzeczywistą 
liczbę uczestników kursu, według ceny za jedną osobę zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
 
Czy może dojść do sytuacji że zostanie przeszkolone mniej niż 9 osób?  
Jeśli tak to prosimy o podanie jest minimalna liczba osób podlegających szkoleniu.  
 
Zgodnie z art. 433 ust 4 ustawy PZP umowa nie może przewidywać ograniczenia zakresu zamówienia 
bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. Skierowanie na szkolenie 
mniejszej liczby osób niż jest to określone w OPZ, a co za tym idzie, zmniejszenie wynagrodzenia 
wykonawcy nosi znamiona takiego ograniczenia zamówienia o którym mowa w art. 433 ustawy.  
Wykonawca musi bowiem ponieść koszty stałe takie jak: dojazd do miejsca szkolenia, nocleg dla 
trenera, przygotowanie materiałów szkoleniowych – koszty te są niezależne od tego ile osób zostanie 
przeszkolone, a Wykonawca musi je uwzględnić w koszcie za przeszkolenie 1 uczestnika. 
Wobec tego w przypadku przeszkolenia 9 osób, koszty te (koszty stałe) rozkładają się całkowicie 

inaczej niż w przypadku przeszkolenia 3 osób. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3 

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia Zamawiający planuje szkolenie dla 8 uczniów i 1 

nauczyciela. 

W związku z art. 433 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych, 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zał. nr 7 do SWZ „Wzór umowy” w następujący sposób: 

1. Usuwa się zapis par. 4 ust. 4, 

2. Par. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zmiana umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych 

przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych – art. 454 i 455 oraz Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie zmiany: 

1) Kadry szkolącej w sytuacjach losowych np. w związku z epidemią COVID-19, wskutek długotrwałej 

choroby lub innego nagłego wypadku, pod warunkiem posiadania przez Wykonawcę nowego 

wykładowcy o co najmniej takich kwalifikacjach oraz doświadczeniu jak osoba wskazana w ofercie, 

2) Harmonogramu szkolenia w przypadku niemożliwych do przewidzenia a udokumentowanych 

zdarzeń losowych lub w związku z epidemią COVID-19, 

3) Formy realizacji zajęć ze stacjonarnych na zajęcia realizowane z wykorzystaniem form i metod 

kształcenia na odległość w związku z epidemią COVID-19, 

4) Osób upoważnionych do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem zamówienia.” 

 

Pytanie nr 4 

W związku z ogłoszeniem o zamówieniu o numerze Nr: CKZiU1.KAK.260.3.2.2021 pod nazwą: 
 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I 
USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU w ramach projektu pn.:„Podniesienie jakości i atrakcyjności 
kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” 
współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, dla osi priorytetowej: 
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia 
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zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 
11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego 
Oraz w związku z zapisami wzoru umowy (zał. 7 do SIWZ) § 4 ust. 4. 
Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie wyłącznie za rzeczywistą liczbę uczestników kursu, 
według ceny za jedną osobę zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
Proszę o określenie minimalnej ilości osób dla której szkolenie się odbędzie. 
Czy w związku z powyższym zapisem umowy, w przypadku gdy na szkoleniu nie zjawi się żadna 
osoba, wykonawca nie dostanie wynagrodzenia pomimo organizacji szkolenia? 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4 

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia Zamawiający planuje szkolenie dla 8 uczniów i 1 

nauczyciela, łącznie 9 osób. 

W związku z art. 433 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych, 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zał. nr 7 do SWZ „Wzór umowy” w następujący sposób: 

1. Usuwa się zapis par. 4 ust. 4, 

2. Par. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zmiana umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych 

przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych – art. 454 i 455 oraz Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie zmiany: 

1) Kadry szkolącej w sytuacjach losowych np. w związku z epidemią COVID-19, wskutek długotrwałej 

choroby lub innego nagłego wypadku, pod warunkiem posiadania przez Wykonawcę nowego 

wykładowcy o co najmniej takich kwalifikacjach oraz doświadczeniu jak osoba wskazana w ofercie, 

2) Harmonogramu szkolenia w przypadku niemożliwych do przewidzenia a udokumentowanych 

zdarzeń losowych lub w związku z epidemią COVID-19, 

3) Formy realizacji zajęć ze stacjonarnych na zajęcia realizowane z wykorzystaniem form i metod 

kształcenia na odległość w związku z epidemią COVID-19, 

4) Osób upoważnionych do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem zamówienia.” 

 

Wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia oraz jej 

załączników i są wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie. 

 

Z poważaniem  
Jacek Kąsek  

Dyrektor CKZiU nr 1 w Raciborzu 


