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Lębork, 31.08.2022 r. 

 

 

Identyfikator postępowania:  

ocds-148610-2c19d456-245a-11ed-b8b2-9a321cc30829 

 

 

dotyczy: postępowaniu prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zajęć 

terapeutycznych z dziećmi z niepełnosprawnościami w ramach wiodącego ośrodka 

koordynacyjno–rehabilitacyjnego-opiekuńczego na terenie Powiatu lęborskiego w 

projekcie Za Życiem 

 

 

I. Działając w oparciu o art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych,  Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

 
Pytania dla części od 1 do 3:  

1. Pytanie 1 Czy sale do zajęć i sprzęt rehabilitacyjny będący w sali, w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego, będą nieodpłatnie użyczane Wykonawcom do realizacji zajęć 

terapeutycznych?  

Odp. Zarówno sale do zajęć, będące w dyspozycji Zamawiającego, jak i sprzęt 

rehabilitacyjny będący w sali, będzie udostępniany Wykonawcy bezpłatnie. 

 

2. Pytanie 2 Odnośnie rozdziału V punktu 2. Szczegółowy opis SWZ zadania - od 1 do 3. – 

w jakich dokładnie miejscach, gabinetach będą prowadzone zajęcia wymienione w tym 

punkcie OPZ? Proszę o podanie dokładnych numerów gabinetów (sal do zajęć). 

Wykonawca informuje, że w innych Powiatach w podobnych zamówieniach, 

Zamawiający nieodpłatnie udostępniają sale do zajęć.  

Odp. Sale zajęciowe znajdują się w siedzibie Zamawiającego: gabinet integracji 

sensorycznej sala nr 4, fizjoterapia sala nr 8, neurologopedia sala nr 3. Gabinety 

będą udostępniane Wykonawcy bezpłatnie. 

 

3. Pytanie 3. W jaki sprzęt są wyposażone sale lub gabinety do zajęć? Proszę o podanie 

wyposażenia podanych gabinetów, które specjalista będzie zobowiązany wykorzystać do 

prowadzenia terapii i za jaki będzie odpowiedzialny Wykonawca.  

Odp. Zamawiający informuje, że sale do zajęć są wyposażone w:  

Sala integracji sensorycznej - podwiesie, huśtawki, materace, deskorolka, zabawki 

manipulacyjne, piłki; 

Fizjoterapia - materace, drabinki, wałki, piłki rehabilitacyjne; 

Neurologopedia - gry logopedyczne. 

 

4. Pytanie 4. Jaka jest planowana liczba zajęć dla dzieci w podziale na zadanie 1 do 3?  

Odp. Część nr 1: 22 dzieci tygodniowo, Część nr 2: 15 dzieci tygodniowo, Część nr 

3: 2 razy po 15 dzieci tygodniowo. 

 

5. Pytanie 5. Kiedy Zamawiający zakończy nabór dzieci do programu Za Życiem? Jaka 

będzie minimalna liczba dzieci, które zostaną przyjęte do programu Za Życiem do 
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poszczególnych części 1-5? Jaka będzie maksymalna liczba dzieci przyjętych do 

Programu Za Życiem do poszczególnych części 1-3 ?  

Odp. Nabór do programu trwa przez cały okres trwania programu w zależności od 

zgłoszenia. Zamawiający nie określa minimalnej ani maksymalnej liczby zgłoszeń.  

 

6. Pytanie 6. W jakich dokładnie godzinach i w jakie w poszczególne dni tygodnia będą się 

odbywały się zajęcia, terapie? Proszę podać.  

Odp. Wykonawca będzie realizował usługi w dniach i godzinach ustalonych przez 

Wykonawcę z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, w miejscu ustalonym z Zamawiającym, zgodnie z przyjętym 

harmonogramem, który zostanie sporządzony przez Wykonawcę po podpisaniu 

umowy. Ustalony harmonogram realizacji zajęć nie może kolidować z bieżącą 

działalnością Zamawiającego.  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku 

czynna jest w dniach:  

Poniedziałek 9-17 

Wtorek 8-17 

Środa 8-17 

Czwartek 8-17 

Piątek 8-15 

 

7. Pytanie 7. W sytuacji choroby dziecka lub nieobecności na zajęciach z innej przyczyny, 

gdy terapeuta stawi się w pracy i będzie gotowy do świadczenia usługi, to czy zajęcia z 

nieobecnym dzieckiem trzeba będzie “odrabiać”?  

Odp. Zgodnie z zapisami § 5 ust. 1 pkt 1 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik 

nr 3 do SWZ, Wykonawca nie otrzymuje wynagrodzenia za nie wykonane godziny, 

w związku z tym należy godziny odpracować. 

 

8. Pytanie 8. A)Jakie dokumenty z wykonania usługi Wykonawca jest zobowiązany 

sporządzać? B) Proszę o dokładne wskazanie oraz przesłanie wzorów dokumentów.  

Odp. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zajęć: 

miesięcznych kart rozliczeń z realizacji godzin, wg wzoru dołączonego do 

niniejszych wyjaśnień oraz kart wstępnej oceny funkcjonowania dziecka wraz z 

planem terapii i ewaluacją – Zamawiający nie narzuca wzoru.  

 

9. Pytanie 9. A) W związku z brakiem siedziby Wykonawcy na terenie miasta Lębork, 

Wykonawca wnosi, aby Zamawiający - równo traktując wszystkich wykonawców - 

wskazał dokładne miejsca prowadzenia zajęć na terenie Miasta Lębork (w swojej 

siedzibie, jak również w siedzibach placówek oświatowych podległych Zamawiającemu), 

które nieodpłatnie udostępni do prowadzenia zajęć. Wykonawca zwraca uwagę, że 

Program „Za Życiem” nie przewiduje środków na wynajem sal przez wykonawców. 

Ponadto wynajęcie sal przez Wykonawców znacznie podroży koszty realizacji usługi.  

Odp. Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi na Pytanie 1 Zamawiający nieodpłatnie 

udostępni Wykonawcy sale terapeutyczne znajdujące się w dyspozycji 

Zamawiającego, wskazane w treści wyjaśnień dotyczących Pytania 2. 

 

Pytanie 9. B) Zamawiający określił w SWZ – rozdział V, pkt. 2:  

„Zadania terapeutyczne mogą być realizowane w budynku Poradni Psychologiczno 

Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 15a, w gabinetach specjalistycznych placówek 
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oświatowych, prywatnych gabinetach, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. 

stan zdrowia dziecka) w domach rodzinnych.”  

Zdaniem wykonawcy tak opisane określenie warunków udziału w postępowaniu narusza 

zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców i jest sprzeczne z 

art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ 

dyskryminuje wykonawców spoza Lęborka i uniemożliwia, a co najmniej utrudnia im 

udział w postępowaniu.  

W związku z tym wykonawca wnosi o zmianę warunku udziału w postępowaniu (opisu 

przedmiotu zamówienia) na następujący:  

„Zadania terapeutyczne mogą być realizowane, nieodpłatnie dla wykonawcy, w budynku 

Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 15a, w gabinetach 

specjalistycznych placówek oświatowych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

(np. stan zdrowia dziecka) w domach rodzinnych.  

Odp. Przede wszystkim Zamawiający podkreśla, że miejsce prowadzenia zajęć nie 

stanowi warunku udziału w postępowaniu, więc nie może w żaden sposób 

dyskryminować Wykonawców spoza Lęborka, a tym bardziej uniemożliwiać lub 

utrudniać im udział w postępowaniu. Zgodnie z Rozdz. VII pkt 1 SWZ warunki 

udziału w postępowaniu zostały określone wyłącznie dla zdolności zawodowej 

Wykonawcy. 

W Rozdz. V pkt 2 SWZ Zamawiający użył sformułowania „zadania terapeutyczne 

mogą być realizowane…”, wymieniając miejsca prowadzenia zajęć, które 

zidentyfikował – taki zapis dopuszcza wszelkie miejsca proponowane przez 

potencjalnych Wykonawców, pozostawiając w tej kwestii wybór Wykonawcom. 

Realizacja zajęć w gabinetach prywatnych jest możliwością daną Wykonawcy, a 

nie wymogiem Zamawiającego. Umożliwienie realizacji zajęć w gabinetach 

prywatnych podyktowane jest przede wszystkim świadomością Zamawiającego, że 

nie jest w stanie zapewnić gabinetów dla wszystkich Wykonawców, ze względu na 

ograniczony zasób lokalowy. Tak więc w opinii Zamawiającego informacja, że 

zajęcia mogą być prowadzone m.in. w  gabinetach prywatnych w jakikolwiek 

sposób nie ogranicza konkurencji, ani tym bardziej nie dyskryminuje Wykonawców 

spoza Lęborka. Wykonawcy spoza Lęborka mogą skorzystać z propozycji 

prowadzenia zajęć w nieodpłatnie udostępnionych gabinetach w siedzibie 

Zamawiającego. Co więcej – to właśnie zapis proponowany przez Państwa zawęzi 

możliwość wyboru miejsca i może powodować ograniczenie konkurencji.  

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ w 

tym zakresie. 

 

10. Pytanie 10. A) Zamawiający wprowadził zapis, iż: „Liczba części zamówienia, na którą 

wykonawca może złożyć ofertę: 1 część, tzn. Wykonawca nie może ubiegać się o 

udzielenie zamówienia w więcej niż jednej części jednocześnie.”  

W związku z tym wykonawca wnosi o zmianę warunku udziału w postępowaniu ( opisu 

przedmiotu zamówienia) na następujący:  

„Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę: 1 część lub więcej 

dowolnych części. 

 

Odp. Zgodnie z art. 134 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (pzp) Zamawiający w dokumentach zamówienia wskazuje 

liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną 
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liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu 

wykonawcy oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które 

części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru 

jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części. Zamawiający zdecydował, że 

skorzysta z pierwszej możliwości danej ustawą pzp, tj. wskazał liczbę części 

zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę. Ustawa pzp pozostawia 

Zamawiającemu swobodę decyzji w tej kwestii, nie warunkując tej możliwości. W 

związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ w 

tym zakresie. 

 

Pytanie 10. B) Ponadto Zamawiający wprowadził zapis dotyczący konieczności 

osobistego świadczenia usług opisanych w OPZ. : „XIX. Pozostałe informacje 1. 

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 2. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania zamówienia 

podwykonawcy.”  

Zdaniem wykonawcy tak opisane określenie warunków udziału w postępowaniu oraz 

obowiązek osobistego świadczenia usług - narusza zasadę uczciwej konkurencji oraz 

równego traktowania wykonawców i jest sprzeczne z art. 16 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ dyskryminuje wykonawców innych niż 

osoby fizyczne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, placówki oświatowe, itp.) 

spoza Lęborka lub okolic miasta i uniemożliwia, a co najmniej utrudnia im udział w 

postępowaniu.  

W związku z tym wykonawca wnosi o zmianę warunku udziału w postępowaniu ( opisu 

przedmiotu zamówienia) na następujący:  

 „XIX. Pozostałe informacje 1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2. Zamawiający dopuszcza powierzenia 

wykonania zamówienia podwykonawcy.” 

Odp. Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy. Zamawiający nie 

zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy, pod 

warunkiem, że Wykonawca wskaże w ofercie imiennie osobę będącą 

podwykonawcą oraz wykaże, że osoba ta spełnia warunki udziału w postępowaniu 

określone w Rozdz. VII pkt 1 SWZ. 

 

II. Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający zawiadamia, że dokonuje zmiany treści SWZ w poniższym 

zakresie: 

 

1. Zamawiający dokonuje następujących zmian zapisów SWZ: 

1) Załącznik nr 3 do SWZ – projekt umowy: 

 § 1 ust. 3 Zamawiający błędnie wskazał termin rozpoczęcia zajęć na 1 września 

2022 r. Zajęcia rozpoczną się nie wcześniej niż 15 września 2022 r. 

 § 3 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „prowadzenie dokumentacji zajęć: 

miesięcznych kart rozliczeń z realizacji godzin oraz kart wstępnej oceny 

funkcjonowania dziecka wraz z planem terapii i ewaluacją.” 

2) SWZ: 

 W Rozdz. V pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca będzie realizował usługi w 

dniach i godzinach ustalonych przez Wykonawcę z rodzicami/opiekunami 
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prawnymi dziecka w uzgodnieniu z Zamawiającym, w miejscu ustalonym z 

Zamawiającym, zgodnie z przyjętym harmonogramem, który zostanie 

sporządzony przez Wykonawcę po podpisaniu umowy. Ustalony harmonogram 

realizacji zajęć nie może kolidować z bieżącą działalnością Zamawiającego.” 

 W Rozdz. XI pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca jest związany ofertą  do 

05.10.2022 r.” 

 W Rozdz. XIII pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć do dnia 

06.09.2022 r. do godz. 11:00 za pośrednictwem platformy zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/655503” 

 W Rozdz. XIII pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi 06.09.2022 r. o 

godzinie 11:05” 

 W Rozdz. XIX pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający nie zastrzega obowiązku 

osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę” 

 W Rozdz. XIX pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający dopuszcza powierzenie 

wykonania zamówienia podwykonawcy, pod warunkiem, że Wykonawca wskaże 

w ofercie imiennie osobę będącą podwykonawcą oraz wykaże, że osoba ta 

spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdz. VII pkt 1 SWZ” 

3) Załącznik nr 1 do SWZ: 

Pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia osobiście* / Zamierzam powierzyć 

wykonanie zamówienia podwykonawcy*. Oświadczam, że posiadam następujące 

kwalifikacje* / Oświadczam, że do realizacji zamówienia wskazuję następującą osobę 

………………………………..……………, która posiada następujące kwalifikacje*: 

 

Kwalifikacje zawodowe –

wykształcenie (wymienić jakie) 

Studia podyplomowe 

(wymienić jakie) 

Kursy doskonalące / 

kwalifikacyjne (wymienić jakie) 

 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

……………………………….. 

 

……………………………….. 

……………………………….. 

………………………………. 

………………………………. 

 

1. ……………………………. 
2. …………………………… 
3. …………………………… 
4. …………………………… 

 

oraz doświadczenie w pracy z dziećmi: ……….. lat/-a” 

 

Pozostałe zapisy SWZ wraz z załącznikami pozostają bez zmian. 

 

Zamawiający informuje, że Wykonawcy, którzy złożyli już ofertę, nie muszą stosować 

nowego Formularza oferty, pod warunkiem, że samodzielnie zrealizują zamówienie. 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 31.08.2022 r. pod 

numerem 2022/BZP 00328096/01. 

 

Zatwierdził/-a: 

Aleksandra Kasprzykowska 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/655503

