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      Nasz znak:    Data: 

              ZP.82.DDD.69097.5.2019                                26.06.2020 r. 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na „wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 Wsparcie dla 

szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi 

z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. 

 

 

Działając na podstawie zapisów Rozdziału V pkt. 5 Ogłoszenia o zamówieniu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 70, zwana w dalszej treści pisma „Zamawiającym”, udziela 

odpowiedzi na pytania zgłoszone w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Pytanie 1 

Jakie wymagania powinien spełnić wykładowca zgłoszony do realizacji zamówienia? Czy zawarte w „Ogłoszeniu 

o zamówienie”: Rozdział III, Uwagi 1, punkty b).2.1 i b).2.2 (strona 3 i 4) czy też w „Opisie przedmiotu zamówienia” 

w Części nr 1 zamówienia, punkt 7 (strona 8 i 9) oraz Część nr 2 zamówienia, punkt 6 (10 i 11)? Informacje zawarte 

w ogłoszeniu i w opisie przedmiotu zamówienia w tych punktach są niespójne. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający działając na podstawie zapisów Rozdziału V pkt. 7 Ogłoszenia o zamówieniu dokonuje zmiany Ogłoszenia 

o zamówieniu w następujący sposób: 

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu – Opis przedmiotu zamówienia, Opis części zamówienia, pkt 3 Część 

nr 1 zamówienia ppkt 7) w brzmieniu: 

„7)         Wykonawca powinien zapewnić następującą kadrę dydaktyczną: co najmniej 3 wykładowców na każdym szkoleniu 

realizowanym w ramach operacji z wykształceniem wyższym magisterskim; za wykształcenie wyższe należy uważać 

ukończenie co najmniej studiów magisterskich na kierunkach: rolnictwo, ekonomika rolnictwa, ekonomia, zarządzanie, 

zootechnika, ogrodnictwo, technika rolnicza i leśna, finanse lub kierunek studiów wyższych albo studia podyplomowe, 

obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych lub ekonomicznych w wymiarze co najmniej 30 punktów ECTS.  

Ponadto, wykładowcy powinni posiadać co najmniej 3–letnie doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie 

tematyki szkolenia, poświadczone: 

• zatrudnieniem w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej, kształcącej na kierunkach rolniczych lub 

ekonomicznych 

• wygłoszeniem, co najmniej 30 godz. wykładów na szkoleniach w ciągu ostatnich 3 lat. 

Warunki dotyczące posiadania wykształcenia i doświadczenia nie dotyczą rolników, którzy będą wykładowcami.” 

 

Zastępuje się następującym zapisem: 

„7)         Wykonawca powinien zapewnić następującą kadrę dydaktyczną: co najmniej 3 wykładowców na każdym szkoleniu 

realizowanym w ramach operacji z wykształceniem wyższym magisterskim; za wykształcenie wyższe należy uważać 

ukończenie co najmniej studiów magisterskich na kierunkach: rolnictwo, ekonomika rolnictwa, ekonomia, zarządzanie,  

zootechnika, ogrodnictwo, technika rolnicza i leśna, finanse lub kierunek studiów wyższych albo studia podyplomowe, 

obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych lub ekonomicznych w wymiarze co najmniej 30 punktów ECTS.  

Ponadto, wykładowcy powinni posiadać co najmniej: 



 

  
   

• 3–letnie doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie tematyki szkolenia, poświadczone 

zatrudnieniem w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej, kształcącej na kierunkach rolniczych lub 

ekonomicznych lub 

• doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie tematyki szkolenia, poświadczone wygłoszeniem, co 

najmniej 30 godz. wykładów na szkoleniach w ciągu ostatnich 3 lat lub 

• 3-letni starz pracy w charakterze pracownika naukowego w instytutach badawczych, prowadzących badania w 

obszarze nauk rolniczych lub pokrewnych. 

Warunki dotyczące posiadania wykształcenia i doświadczenia nie dotyczą rolników, którzy będą wykładowcami.” 

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu – Opis przedmiotu zamówienia, Opis części zamówienia, pkt 3 Część 

nr 2 zamówienia ppkt 6) w brzmieniu: 

„6)         Wykonawca powinien zapewnić następującą kadrę dydaktyczną: co najmniej 3 wykładowców na każdym szkoleniu 

realizowanym w ramach operacji z wykształceniem wyższym magisterskim; za wykształcenie wyższe należy uważać 

ukończenie co najmniej studiów magisterskich na kierunkach: rolnictwo, ekonomika rolnictwa, ekonomia, zarządzanie, 

zootechnika, ogrodnictwo, technika rolnicza i leśna, finanse lub kierunek studiów wyższych albo studia podyplomowe, 

obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych lub ekonomicznych w wymiarze co najmniej 30 punktów ECTS.  

Ponadto wykładowcy powinni posiadać, co najmniej 3– letnie doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie 

tematyki szkolenia, poświadczone: 

• zatrudnieniem w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej, kształcącej na kierunkach rolniczych lub 

ekonomicznych 

• wygłoszeniem, co najmniej 30 godz. wykładów na szkoleniach w ciągu ostatnich 3 lat. 

Warunki dotyczące posiadania wykształcenia i doświadczenia nie dotyczy rolników, którzy będą wykładowcami.” 

 

Zastępuje się następującym zapisem: 

„6)         Wykonawca powinien zapewnić następującą kadrę dydaktyczną: co najmniej 3 wykładowców na każdym szkoleniu 

realizowanym w ramach operacji z wykształceniem wyższym magisterskim; za wykształcenie wyższe należy uważać 

ukończenie co najmniej studiów magisterskich na kierunkach: rolnictwo, ekonomika rolnictwa, ekonomia, zarządzanie, 

zootechnika, ogrodnictwo, technika rolnicza i leśna, finanse lub kierunek studiów wyższych albo studia podyplomowe, 

obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych lub ekonomicznych w wymiarze co najmniej 30 punktów ECTS.  

Ponadto wykładowcy powinni posiadać: 

• 3–letnie doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie tematyki szkolenia, poświadczone 

zatrudnieniem w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej, kształcącej na kierunkach rolniczych lub 

ekonomicznych lub 

• doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie tematyki szkolenia, poświadczone wygłoszeniem, co 

najmniej 30 godz. wykładów na szkoleniach w ciągu ostatnich 3 lat lub 

• 3-letni starz pracy w charakterze pracownika naukowego w instytutach badawczych, prowadzących badania w 

obszarze nauk rolniczych lub pokrewnych. 

Warunki dotyczące posiadania wykształcenia i doświadczenia nie dotyczą rolników, którzy będą wykładowcami.” 

 

Pytanie 2 

Czy w odniesieniu do PW1 „Wykształcenie Wykładowców dydaktycznych” (Rozdział XI, str. 12) Zamawiający przyznaje 

wskazane punkty Wnioskodawcy wyłącznie za wskazanie osób posiadających tytuł profesora zwyczajnego, czy również 

tytuł profesora nadzwyczajnego przyznawanego osobom posiadającym stopień doktora habilitowanego przyznawany 

przez konkretną jednostkę naukową? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że w kryterium PW1 „Wyksztalcenie Wykładowców dydaktycznych” tytuł profesora obejmuje tytuł 

profesora zwyczajnego oraz profesora nadzwyczajnego przyznawanego osobom posiadającym stopień doktora 

habilitowanego przyznawany przez konkretną jednostkę naukową. 

 

Pytanie 3 

Czy w przypadku zmiany osób na etapie realizacji zamówienia osoba zastępująca powinna mieć taki sam tytuł naukowy 

oraz doświadczenie jak osoba zastępowana wskazana we wniosku? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że możliwość zmiany wykładowcy została opisana w § 7 ust. 1 Umowy o przyznaniu pomocy, która 

stanowi załącznik nr 9 do Ogłoszenia o zamówieniu.  

 



 

  
   

Pytanie 4 

Czy Zamawiający uznaje za obowiązkowe spełnienie warunku zapewnienia sali komputerowej (1 komputera na 1 uczestnika 

szkolenia) nawet w sytuacji, gdy charakter zaproponowanych ćwiczeń by tego nie wymagał? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wymaga realizacji zamówienia na zasadach określonych we wzorze Umowy o przyznaniu 

pomocy wraz z załącznikami która stanowi załącznik nr 9 do Ogłoszenia o zamówieniu.  

 

Pytanie 5 

Czy termin wykonania zamówienia należy rozumieć jako 15 miesięcy bez wliczonego okresu od 1 kwietnia do 30 maja? 

(Czyli jeżeli realizacja rozpocznie się 1 września 2020 r. to powinna zakończyć się 30 stycznia 2022r.?; czyli 15 miesięcy + 2 

wyłączone z harmonogramu realizacji zamówienia.) 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż określony w Rozdziale II Ogłoszenia o zamówieniu Termin realizacji zamówienia wynosi 

maksymalnie  15 miesięcy od dnia zawarcia umowy, co oznacza, że w tym terminie musi zostać zakończona operacja i 

złożony wniosek o płatność końcową. 

 

Pytanie 6 

„Opis przedmiotu zamówienia”; część Rekrutacja i rejestracja uczestników szkoleń; punkt 29 – Na jakiej podstawie 

Wykonawca ma zebrać informację na temat ogółu szkoleń realizowanych w danym podmiocie doradczym?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie, ze koszty uczestnictwa każdego z doradców nie 

przekroczą równowartości 200 000,00 euro za 3 lata szkolenia doradców. Limit kosztów uczestnictwa dotyczy podmiotów 

zatrudniających zarówno prywatnych doradców jak i publicznych (ODR, Izby Rolnicze). Weryfikacja kosztów uczestnictwa 

przez Wykonawcę (pkt 29) odbywa się na postawie oświadczenia podmiotu (delegującego uczestnika), w którym 

zatrudniony jest doradca uczestniczący w szkoleniu.  

 

Pytanie 7 

Czy Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów dojazdu oraz rozliczenia delegacji służbowej uczestników 

szkolenia? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpłatnego udziału dla uczestniczących w 

szkoleniu doradców. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów dojazdów  doradcy (nie 

dotyczy kosztów pracodawcy w przypadku rozliczania delegacji). 

 

 

Zamawiający informuje, że dokonane zmiany w Ogłoszeniu o zamówieniu są wiążące dla Wykonawców. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
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