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Rawa Mazowiecka, dnia 12.11.2016 r. 

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej 
i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika  
w Rawie Mazowieckiej  
96-200 Rawa Mazowiecka,  
ul. Zwolińskiego 46  
 

Informacja dla Wykonawców  

dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  
na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-0036/16 „Krok  
do kariery w branży samochodowej” realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej  

i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską  
ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie  XI.3. Kształcenie zawodowe. 

 

I. W związku z pismem Wykonawcy, jakie wpłynęło w dniu 10 listopada 2016 r. do Zamawiającego: Zespół Szkół 
– Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej dotyczącym 
CZĘŚCI 1. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 
przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-0036/16 „Krok do 
kariery w branży samochodowej” Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164  z późniejszymi zmianami) przekazuje Wykonawcy oraz 
udostępnia treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu wraz z wyjaśnieniami 
Zamawiającego na stronie internetowej www.rawa-kopernik.pl 

Treść zapytań do CZĘŚCI 1 oraz odpowiedź Zamawiającego na zapytanie Wykonawcy do SIWZ 

PYTANIE 1 

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia podano ze kurs zostanie zakończony egzaminem 
teoretycznym i praktycznym wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po uzyskaniu pozytywnego 
wyniku egzaminu absolwenci otrzymają Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza i Książeczkę 
Spawacza według normy EN-287-1. Podana norma już nie obowiązuje. 

Czy absolwenci mają otrzymać uprawnienia według nowej normy PN-EN ISO 9606-1 ? 

ODPOWIEDŹ 

Wobec faktu, że norma EN-287-1 już nie obowiązuje, absolwenci mają otrzymać uprawnienia według nowej 
normy PN-EN ISO 9606-1. 

PYTANIE 2 

W załączniku nr 5 do SIWZ (Umowa), Zamawiający w § 1 pkt 6 c podał, że zapewni pracownie do 
przeprowadzenia zajęć praktycznych wyposażonych zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych rodzajów 
kursów. 

Czy wykonawca musi dysponować potencjałem do wykonania zamówienia (Część I – kursy spawania) t.j. 
spawarkami wraz z osprzętem i materiałami dodatkowymi oraz odpowiednią ilością materiałów zużywalnych 
niezbędnych do nauki praktycznej? 

ODPOWIEDŹ 

Tak, wykonawca musi dysponować potencjałem do wykonania zamówienia (Część I – kursy spawania) t.j. 
spawarkami wraz z osprzętem i materiałami dodatkowymi oraz odpowiednią ilością materiałów zużywalnych  
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niezbędnych do nauki praktycznej. Wymaganie to zostało zawarte w SIWZ (rozdział VI, punkt 4, podpunkt 
4.1), gdzie znajduje się zapis: 

„Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa  
w pkt 2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 

a) w zakresie zdolności technicznej - dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym 
umożliwiającym wykonanie zamówienia w tym: 
Kurs spawania metodą TIG: baza sprzętowa do szkolenia praktycznego  zgodnie z wymaganym 
przepisami atestem, wyposażona w spawarkę TIG wraz z osprzętem i materiałami dodatkowymi 
oraz odpowiednia ilość materiałów zużywalnych niezbędnych do nauki praktycznej.” 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w załączniku nr 5 do SIWZ (Umowa) w § 1 pkt 6 podano błędny 
zapis: 

„zamawiający zapewni pracownie do przeprowadzenia zajęć praktycznych wyposażonych zgodnie  
z wymaganiami dla poszczególnych rodzajów kursów” 

Zapis błędny zostaje wykreślony ze wzoru umowy. 

 

II. W związku z pismem Wykonawcy, jakie wpłynęło w dniu 09 listopada 2016 r. do Zamawiającego: Zespół Szkół 
– Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej dotyczącym 
CZĘŚCI 2 postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 
przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-0036/16 „Krok do 
kariery w branży samochodowej” Zamawiający informuje, że: 

 Wobec konieczności zawarcia umowy użyczenia lokalu w siedzibie Zamawiającego niezbędnej do 
złożenia wniosku do Urzędu Wojewódzkiego o aktualizację Zaświadczenia o wpisie do rejestru 
przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, o którym mowa w SIWZ (rozdział VI pkt.4 podpunkt 
4.1.) zostaje wprowadzony do SIWZ dodatkowy załącznik nr 8–wzór umowy użyczenia lokalu w siedzibie 
Zamawiającego. 

 Ze względu na obowiązujące procedury w Urzędzie Wojewódzkim, których czas trwania uniemożliwia 
uzyskanie wpisu do rejestru, o którym mowa w SIWZ (rozdział VI pkt.4 podpunkt 4.1.) na dzień 
14.11.2016 r. Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 17.11.20156 do godz. 10.00.  

 

III. Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ a z uwagi na 
zakres i charakter zmian w dokumentacji przetargowej Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 
dnia 17.11.20156 do godz. 10.00.  

 

Opracowała: 
Agata Lipska 

 
 
 

Zatwierdziła: 
Ewa Kawałek 

 
 

Otrzymują: 
1. Publikacja na stronie internetowej Zamawiającego 
2. a/a 
 


