
      

      
      

 
  
 

 

  
   

 

 

Wykonawcy 

    

   

      Nasz znak:    Data: 

              ZP.133.DDD.65140.1.2019                                18.09.2020 r. 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Beneficjenta poddziałania 1.1 „Wsparcie dla 

działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność 

informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843 z późn. zm.; dalej: „ustawa Pzp”) 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 56: 

Ze strony części doradców wypłynęło zapytanie dotyczące zasadności poruszania tematyki Programu ochrony i 

zrównoważonego użytkowania biologicznej w raz z Planem działań na lata 2015-2020 r. w ramowym programie szkolenia. 

Potencjalni odbiorcy są zainteresowani działaniami obecnymi i przyszłymi, a zakładając że ostatnie szkolenia będą w roku 

2022 r. treść przekazywanych informacji może ulec dezaktualizacji. 

Odpowiedź: 

 

1. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza następującą zmianę SIWZ:  

a) Załącznik nr 1 do SIWZ, część nr 49 oraz 50 zamówienia, pkt.9) Ramowy program szkoleń, w nagłówku w kolumnie 

2 „Tematyka” dodaje się przypis:  

 

Jeśli wymienione dokumenty zostaną zaktualizowane – wykład powinien uwzględniać aktualne treści.  

 

2. Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 17 OPZ „Niezależnie od warunku, o którym mowa w pkt 16, 

Wykonawca dba o aktualność materiałów, w sytuacji ewentualnie zmieniających się podstaw prawnych oraz wydawanych 

interpretacji prawnych dotyczących realizowanego zakresu szkoleniowego, a w przypadku konieczności aktualizacji 

materiałów szkoleniowych, Wykonawca na bieżąco przygotowuje i przekazuje je uczestnikom szkoleń oraz do wiadomości 

Zamawiającego. Zamawiający otrzymuje zaktualizowany materiał szkoleniowy w terminie najpóźniej 5 dni roboczych przed 

dniem rozpoczęcia pierwszych zajęć, które będą się odbywały według zaktualizowanego materiału.” Zasada dotycząca 

zapewnienia aktualności przekazywanych treści powinna mieć zastosowanie analogicznie do wykładów. W nowym okresie 

programowania, na lata 2021 -2027 będzie kontynuacja działań na rzecz zachowania bioróżnorodności. 

Pytanie 66: 

W OPZ dotyczącym części nr 1 Zamówienia "Rolnictwo ekologiczne" Zamawiający w pkt. 5 dotyczącym wyżywienia wskazał 

"Do przygotowania poczęstunku podczas przerw kawowych oraz obiadu Wykonawca wykorzysta dostępne produkty 

ekologiczne, wyprodukowane zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 

czerwca 2007 roku w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie 

(EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. WE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.).". Pytanie brzmi: O jakie poczęstunki mowa w tym 



 
 

 

  
   

punkcie? Czy chodzi tu ogólnie o przerwy kawowe oraz obiad? W jakim procencie przy przygotowaniu tych poczęstunkach 

mają być wykorzystane produkty ekologiczne? W jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zostały wykorzystane przy 

przygotowaniu poczęstunku produkty ekologiczne? Jest to bardzo istotne w celu prawidłowego skalkulowania kosztów 

związanych z wyżywieniem uczestników szkoleń z "Rolnictwa ekologicznego". 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że produkty ekologiczne mają być wykorzystywane zarówno podczas przerw kawowych jak i 

podczas obiadu. W przypadku obiadu – ogólnodostępne są np. ekologiczne makarony, soki, kasze, ziemniaki, owoce, 

warzywa, i to niezależnie od pory roku. W przypadku przerw kawowych przykładem wykorzystania produktów 

ekologicznych do przygotowania poczęstunku mogą być np. kruche ciastka lub ciasta, owoce, soki lub herbata.  

Sprawdzenie pochodzenia produktów  odbywać się będzie na podstawie posiadanego certyfikatu w przypadku własnej 

produkcji ekologicznej lub na podstawie faktur/paragonów za zakupione produkty, na których jest adnotacja „eko” lub”bio” 

lub że dany produkt jest produktem rolnictwa ekologicznego lub inny dokument  na którym podany jest nr certyfikatu. 

Zamawiający informuje, że do przygotowania posiłków zostawać wykorzystane co najmniej 2 produkty ekologiczne 

zarówno w przypadku obiadu jak i przerw kawowych, przy czym nie muszą to być gotowe potrawy, a np. makaron 

ekologiczny, warzywa, owoce  .. itp., wykorzystane do przygotowania obiadu. 

 

Pytanie 69: 

Część nr 1 Rolnictwo ekologiczne W pkt 5 istnieje zapis: „ … Do przygotowania poczęstunku podczas przerw kawowych 

oraz obiadu Wykonawca wykorzysta dostępne produkty ekologiczne, wyprodukowane zgodnie z wymogami określonymi 

w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania 

produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. WE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. 

zm.) „ Proszę o informację czy to ma być osobny poczęstunek, dodatkowy, czy obiad ma się składać z m.in. z produktów 

ekologicznych. W jaki sposób udokumentować, ze podczas obiadu były wykorzystane produkty ekologiczne? Czy 

gospodarstwo, w którym planowane są wizyty, które prowadzi, oprócz produkcji rolnej, również przetwórstwo produktów 

ekologicznych musi posiadać osobny certyfikat na produkty przetworzone, czy wystarczy że posiada certyfikat na produkty 

ekologiczne? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że udziela odpowiedzi zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 66. Ponadto Zamawiający informuje, 

że gospodarstwo, które prowadzi, oprócz produkcji rolnej, również przetwórstwo produktów ekologicznych powinno 

posiadać certyfikat na produkty ekologiczne. 

 

Pytanie 75: 

Dokonano podziału rolników w części 37 zamówienia, temat Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem 

zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u 

zwierząt, gdzie zapisano „Podział osób do przeszkolenia w ramach poszczególnych województw, z uwzględnieniem 

podziału na rolników prowadzących chów świń i prowadzących chów bydła - liczba rolników prowadzących chów świń 250 

osób; zaś liczba rolników prowadzących chów bydła 400”. Na jakiej podstawie dokonano takiego podziału? Województwo 

łódzkie jest w pierwszej piątce województw w kraju co do liczebności trzody chlewnej, zaś wg. naszego rozeznania 

hodowców specjalizujących się w bydle opasowym, jest proporcjonalnie znacznie mniej niż producentów trzody chlewnej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 2 OPZ „Uczestnikami szkolenia, jako ostateczni odbiorcy,  mogą być: rolnicy, 

domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub 

beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności 

gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.” 

W związku z sytuacją na rynku świń i zagrożeniem rozprzestrzeniania się ASF, zaproponowano liczbę uczestników szkoleń 

na temat bydła wskazaną w OPZ. Celem szkoleń jest nie tylko przekazanie najnowszej wiedzy, ale również zwiększenie 

zainteresowanie innymi kierunkami produkcji rolnej. 

 

Pytanie 76: 

Nawiązując do udzielonej odpowiedzi na zadane wcześniej pytanie nr 24 Zamawiający zmienił zapis SIWS rodz. III Warunki 

udziału w postępowaniu, ppkt 3.2 lit. a, który określa jednoznacznie, że Wykonawca musi wykazać się usługami w postaci 

szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji, seminariów dla co najmniej 750 osób, których odbiorcami byli wyłącznie rolnicy. 

Obecny zapis jest zapisem wykluczającym z możliwości składania ofert przez podmioty, które prowadzą działalność 



 
 

 

  
   

transferu wiedzy dla innych grup odbiorców, chociażby takich jak doradców rolniczych, mieszkańców obszarów wiejskich 

czy instytucji otoczenia rolnictwa ale także rolników. Jest to zapis który powoduje nierówne traktowanie podmiotów na 

rynku - wyklucza z możliwości składania ofert takie podmioty które w swojej działalności statutowej prowadzą działalności 

szkoleniową dla szerszej grupy odbiorców. Ponadto w zakresie swojej działalności organizowane są przedsięwzięcia których 

odbiorcami są zarówno doradcy, rolnicy i przedstawiciele instytucji otoczenia rolnictwa, a jednocześnie takich usług 

wykonawca nie może wykazać. Usługi dotyczące zakresu transferu wiedzy takiego wymagania nie wprowadzają. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że z opisu działania M01 w PROW na lata 2014 -2020  oraz z przepisów rozporządzenia 

wykonawczego dla tego działania (Dz. U. z 2019 r. z poz. 1688) wynika, że wykonawca ma wykazać, że zrealizował usługi z 

zakresu transferu wiedzy dla rolników. 

 

Pytanie 87: 

Zgodnie z pkt. 6 części 6 Zamówienia "Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny" opis 

przedmiotu zamówienia realizacji zajęć praktycznych zgodnie z programem szkolenia wymaga aby realizacja części 

warsztatowej w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw oraz zbóż była przeprowadzona w zakładzie odebranym przez 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia zajęć warsztatowych w 

obiektach dydaktycznych zespołu szkół kształcących w zakresie żywienia i usług gastronomicznych, która posiada 

wyposażoną pracownię do prowadzenia zajęć praktycznych w tym zakresie . 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia zajęć warsztatowych w pracowniach dydaktycznych szkół 

kształcących w zakresie żywienia i usług gastronomicznych lub turystyki wiejskiej, która posiada wyposażoną pracownię 

do prowadzenia zajęć praktycznych, tylko w przypadku gdy nie ma zakładu, odebranego przez Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego, prowadzącego produkcję objętą zakresem warsztatów. 

 

Zamawiający informuje, że dokonane zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców. 

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