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Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 
 
Dotyczy: ,, Poprawa dostępności w szkołach podstawowych w Gminie Nasielsk w ramach 
projektu „Dostępna Szkoła –innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni 
edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”- wsparcie dodatkowej 
osoby dorosłej: nauczyciela współorganizującego proces kształcenia uczniów, specjalisty, 
pomocy nauczyciela” 
 
A. Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. poz. 2021.0.1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do 

zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

B. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pyt. Mam pytanie związane z zatrudnieniem trenerów do realizacji 

zamówienia - czy każda osoba musi być zatrudniana na umowę o pracę? 

Odp.: Zamawiający na podstawie art. 121 pkt 1 ustawy Pzp zastrzega obowiązek 

osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, które 

obejmują następujące czynności : czynności, których wykonywanie jest możliwe 

jeśli ich wykonawca posiada następujące kwalifikacje: 

 dla Części 1,2, i 5 

wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym o specjalności pedagogika 

specjalna lub oligofrenopedagogika,  

dla Części 3  

wykształcenie minimum średnie 

dla Części 4 i 6 

wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu psychologii,. 

Oznacza to, iż Zamawiający ogranicza dopuszczalność polegania na zdolnościach 

innych przedsiębiorstw, korzystania z podwykonawstwa, a tym samym wymaga, 

aby określone kluczowe zadania były wykonywane bezpośrednio przez samego 

oferenta lub osoby przez niego wskazane. Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 załączonego do 

SWZ wzoru umowy ,,1. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący 

Usługi będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).  
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2. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji 

przedmiotu zamówienia: - czynności wchodzące w zakres kluczowych części 

zamówienia, o których mowa w rozdziale 3 pkt. 5 SWZ, jeżeli wykonywanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.’’ 

Wykonawca składając ofertę musi wziąć pod uwagę to, czy osoba skierowana do 

realizacji zamówienia powinna być zatrudniona na podstawie umowy o pracę, ze 

względu na wymóg postawiony przez Zamawiającego.  

C. Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji warunków 

zamówienia.  

D. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. 
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