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BOE.2262.08.2016          
         Bytom, dnia 2310.2016 r. 
 

WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SIWZ 

dot. postępowania pn. Usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć 
wyrównawczych i zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego dla uczniów  
i uczennic Gimnazjum Nr 2 w Bytomiu i Gimnazjum Nr 4 w Bytomiu w ramach projektu 
„Uczeń w centrum uwagi – bytomski klucz do sukcesu” 
 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu  j.w. złożone zostały pytania do treści siwz, na 
które – na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 1a i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – 
udziela wyjaśnień:  
 
Pytanie: 

Mam pytanie odnośnie oferty dotyczącej „Usługi edukacyjnej obejmującej 
przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i zajęć przygotowujących do egzaminu 
gimnazjalnego dla uczniów i uczennic Gimnazjum Nr 2 w Bytomiu i Gimnazjum Nr 4 w 
Bytomiu w ramach projektu „Uczeń w centrum uwagi – bytomski klucz do sukcesu” 

W wykazie oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowanie oraz braku podstaw wykluczenia (IV) w punkcie 5. Jest zapis mówiący o tym, 
że:  

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia  wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnego na dzień złożenia 
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
przebiegiem zajęć, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami - zgodnie  z  ZAŁĄCZNIKIEM NR 7 do SIWZ.  

Natomiast w Opisie kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
jest cena oraz doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia. 

Czy wykaz osób realizujących zamówienie (Załącznik Nr 7 do SIWZ) należy załączyć wraz z 
dniem składania oferty czy po wyborze oferty, która zostanie najwyżej oceniona? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z siwz: „Zamawiający przed udzieleniem zamówienia  wezwie Wykonawcę, 
którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnego 
na dzień złożenia wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie przebiegiem zajęć, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
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publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z  ZAŁĄCZNIKIEM NR 7 do SIWZ.” 

 

 
 


