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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:
Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli, uczestników projektu 
„Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Piotrkowie Trybunalskim”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia do treści SIWZ:

Pytanie 1:
modyfikacja SIWZ polegająca na zmianie zapisu dot. warunku udziału w postępowaniu, która mówi 
o „przeprowadzeniu szkoleń dla grup minimum 10 osobowych, obejmujących druk 3D w technologii 
FDM na poziomie podstawowym o łącznej wartości tych usług minimum 100 000,00 zł brutto (wraz 
z podaniem dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane)” z punktu 
widzenia firm/instytucji szkoleniowych również stanowić może przeszkodę we wzięciu udziału 
w postępowaniu. Tematyka związana z drukiem 3D w technologii FDM jest wciąż nowością 
technologiczną, dlatego kursy/szkolenia z ww. zakresu dopiero zyskują popularność na rynku. 
W związku z tym zawarcie w wykazie doświadczenia Wykonawcy wyłącznie szkoleń dla grup min. 
10-osobowych o łącznej wartości usług min. 100 000,00 zł brutto nie jest prostym zadaniem. 
Zainteresowanie tematem pozwala zwykle na uruchamianie otwartych szkoleń (tzn. takich, w których 
udział biorą różni odbiorcy) w grupach mniejszych niż 10-osobowe, w których z powodzeniem 
realizowane są zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Czy mogliby Państwo uwzględnić 
w postępowaniu szkolenia także w mniejszych grupach, np. min. 3-osobowych? W tym miejscu 
chcielibyśmy nadmienić, że uzyskanie dowodów w postaci referencji od każdego z podmiotów 
biorących udział w szkoleniu otwartym jest także utrudnione, ponieważ nie wszystkie firmy/instytucje 
mają możliwość takie dokumenty wystawiać. Z tego też względu poświadczeniem zadowolenia 
z naszych realizacji są m.in ankiety przeprowadzone w dniu zakończenia szkolenia, które mamy 
nadzieję, że będą dla Państwa wystarczające.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść rozdziału V ust. 3 pkt 1 dla części I – warunek udziału w postepowaniu 
o udzielenie zamówienia dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej otrzymuje brzmienie:

1) wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) należycie, 
w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy w tym okresie, usługi odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego 
zamówienia, 
tj.: polegające na przeprowadzeniu szkoleń, obejmujących druk 3D w technologii FDM na 
poziomie podstawowym o łącznej wartości tych usług minimum 50 000,00 zł brutto 
(wraz z podaniem dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane) 
– wg załącznika nr 5 do SIWZ”. 

oraz odpowiednio zapisy rozdziału VII SIWZ ust. 4 pkt 1 – Dokumenty / Oświadczenia – Część I.
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Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy zamawiający dokonuje modyfikacji treści 
SIWZ:
1. będących następstwem udzielonych odpowiedzi,
2. poprzez zmianę w rozdziale XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Termin składania ofert do 3 listopada 2020 r. do godz. 09:00”
ust. 3 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1) nastąpi 3 listopada 2020 r. o godz. 09:30 w siedzibie zamawiającego w: 

Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
Referat Zamówień Publicznych, III piętro, pokój 310
Pasaż Rudowskiego 10, 97 – 300 Piotrków Trybunalski”.

Bogdan Munik
Sekretarz Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/
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