
      

      
      

 
  
 

 

  
   

 

 

Wykonawcy 

    

   

      Nasz znak:    Data: 

              ZP.131.DDD.65140.1.2019                                15.09.2020 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 51: 

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „posiada wdrożony system zapewnienia jakości świadczonych usług 

szkoleniowych”. Czy wewnętrzna procedura wdrożona w formie Zarządzenia spełnia te wymogi? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie udziela odpowiedzi, ponieważ pytanie nie dotyczy treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 52: 
1. zdolność zawodowa  - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału we wskazanym zakresie, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi z zakresu transferu wiedzy 

(tj. działania mające na celu przekazanie wiedzy i umiejętności, w szczególności szkolenia, warsztaty, kursy, 

demonstracje, konferencje lub seminaria), o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia  – prosimy o dokładne 

wyjaśnienie jaka tematyka szkoleń  w przypadku części 49. i 50. „Ochrona różnorodności biologicznej w 

warunkach produkcji rolnej” spełnia wymóg tematyki zgodnej z przedmiotem zamówienia.  

a) Z tematyki szkolenia wynika, że mają być na nim poruszane tematy z systemów produkcji uwzględniające zasady 

bioróżnorodności  i zapewniające jakość produktów rolniczych. W związku z czym czy można uznać, że szkolenia z 

zakresu produktów tradycyjnych i regionalnych, rolnictwa ekologicznego i innych szkoleń dotyczących jakości 

żywności (Poznaj Dobrą Żywność, Żywność i pasze wolne od GMO, Rolnictwo ekologiczne i in) spełniają w/w 

wymóg?  

b) tematyka związana z integrowaną produkcją i ochroną jest ściśle związana z ochroną bioróżnorodności, ale czy 

szkolenia chemizacyjne (ze względu na informacje dotyczące racjonalizacji użycia środków ochrony roślin) można 

również zaliczyć do tej tematyki? 

c) czy szkolenia z zakresu nawadniania można również zaliczyć do spełniających wymagania? Rozumiemy to w ten 

sposób, że nawadnianie może wpłynąć na rozszerzenie ilości gatunków uprawianych w gospodarstwie, a więc w 

sposób bezpośredni przyczynić się do zwiększania różnorodności biologicznej  

d) czy szkolenia z Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego można również zaliczyć do udokumentowania tej 

tematyki? W materiałach informacyjnych MRiRW dostępnych na stronach internetowych jest zamieszczona 

następująca informacja „Jednym z celów Wspólnej Polityki Rolnej UE jest promowanie takich praktyk rolniczych, 

które sprzyjają ochronie środowiska. Cel ten jest realizowany m. in. poprzez wdrażanie we wszystkich państwach 

członkowskich UE Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. Polega ono na stosowaniu płatności 



 
 

 

  
   

rekompensujących poniesione dodatkowe koszty i utracone dochody rolnikom, którzy dobrowolnie stosują metody 

produkcji sprzyjające zachowaniu różnorodności biologicznej, krajobrazu oraz zasobów środowiska, przede 

wszystkim gleby i wody”, w związku z czym rozumiemy, że takie szkolenia przeprowadzone dla rolników można 

uznać za tematykę zgodną z przedmiotem zamówienia. Czy mogą Państwo to potwierdzić? 

e)  W punkcie 3.2 SIWZ określono z których każde polegało na doskonaleniu zawodowym rolników, właścicieli lasów, 

doradców rolniczych lub innych ostatecznych odbiorców wymienionych w pkt. 2 OPZ. Jak rozumieć wymienionych 

w tej części doradców rolniczych – jako doradców rolniczych pod potrzeby PROW 2014-2020, czy też doradców 

rolniczych jako kwalifikacji zawodowych. W związku z czym czy szkolenia dla doradców rolnośrodowiskowych można 

również uznać za kwalifikujące się? 

f) czy szkolenia dla ekspertów przyrodniczych z zakresu PROW oraz terenowych z zakresu rozpoznawania siedlisk 

przyrodniczych  można również uznać za kwalifikujące się? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż pismem z dnia 31.08.2020 r. znak: ZP.122.DDD.65140.1.2019 dokonał modyfikacji zapisów SIWZ 

w powyższym zakresie, pytanie nr 24. 

Pytanie 53: 

Potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej: 

c) dowody określające czy usługi wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykazane na potwierdzenie spełniania warunku, o którym 

mowa w rozdziale III, pkt 1, ppkt 3.2) lit. a) SIWZ zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane; - prosimy o 

uściślenie o jakie dokumenty chodzi, czy mogą to być np. potwierdzenie realizacji planu działania za dany rok 

kalendarzowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są referencje, 

sprawozdania, raporty lub inne dokumenty potwierdzające fakt realizacji takich szkoleń i akceptacji tych szkoleń przez 

organ nadzorujący działalność danej jednostki, jak również oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze nie jest możliwe uzyskanie wskazanych dokumentów.  

 

Pytanie 54: 

W SIWZ część 49 zamówienia określono ilość wykładowców na co najmniej 10, a w OPZ 22 wykładowców. Która wersja jest 

prawidłowa? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż pismem z dnia 31.08.2020 r. znak: ZP.122.DDD.65140.1.2019 dokonał modyfikacji zapisów SIWZ 

w zakresie ilości wykładowców – odpowiedź na pytanie nr 40. 

 

Pytanie 55: 

W OPZ strona 1 określono Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował, 

co najmniej 3 działania z zakresu transferu wiedzy (dla co najmniej 750 osób łącznie), z których każde polegało na 

doskonaleniu zawodowym rolników.  

Jednocześnie w SIWZ w pkt.3.2 zamieszczona została informacja „Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek 

udziału we wskazanym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi z zakresu 

transferu wiedzy (tj. działania mające na celu przekazanie wiedzy i umiejętności, w szczególności szkolenia, warsztaty, kursy, 

demonstracje, konferencje lub seminaria), o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia w zakresie dotyczącym części 

na którą składana jest oferta, dla co najmniej 750 osób łącznie, z których każde polegało na doskonaleniu zawodowym 

rolników, właścicieli lasów, doradców rolniczych lub innych ostatecznych odbiorców wymienionych w pkt. 2 OPZ. Która 

wersja jest wiążąca i prawidłowa? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że udziela odpowiedzi zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 52. 



 
 

 

  
   

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: 

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na powyższe pytanie udzieli w terminie późniejszym. 

 

Pytanie 57: 

czy zakładany budżet uwzględnił środki finansowe związane z ochroną z COVID? Ze względu na epidemie konieczny będzie 

zakup nie tylko bezpośrednich środkówg) ochrony (przyłbice, środki dezynfekujące), ale również zmniejszenie liczby 

uczestników szkolenia. 30-osobowe grupy szkoleniowe wydają nam się za duże i zwiększające potencjalne 

niebezpieczeństwo narażenia zdrowia ludzi, w związku z czym podroży to całość operacji. Ponadto ze względu na epidemię 

wzrosną koszty związane z obsługą przy zamówieniu posiłków, a w przypadku szkoleń 2-dniowych – noclegów.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie udziela odpowiedzi, ponieważ pytanie nie dotyczy treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 58: 

W § 5 ust. 5 umowy (załącznik 4) określono iż „W przypadku gdy w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub 

wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, Beneficjent nie spełnia warunków wypłaty 

pomocy, lub nie realizuje innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą, Beneficjent może spełnić te warunki lub 

zrealizować te zobowiązania w terminie późniejszym, uzgodnionym z Agencją, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 

2023 r.” – czy nie można ustalić tego terminu jako terminu podstawowego do zrealizowania przedsięwzięcia i z uwagi na 

koronawirusa wydłużyć termin o 6 miesięcy ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, nie zmienia zapisów SIWZ w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 59: 

OPZ -zakontraktowanie wykładowców pkt.8 mówi o określeniu mianem wykładowcy także prowadzących warsztaty. Czy 

oznacza to, że np. prowadzący własny zakład MLO nie może prowadzić warsztatów , jeśli nie spełnia obowiązujących 

wymogów dla wykładowców? czyli po jego zakładzie ma oprowadzać i omawiać technologię ktoś inny? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, iż Wykładowca prowadzący warsztaty musi spełniać wymagania określone w Rozdziale III ust. 1 pkt 

3.2) lit. b.2) SIWZ.  

 

Pytanie 60: 

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem pandemii koronawirusa COVID-19, podczas 

planowania realizacji szkoleń konieczne jest uwzględnienie bezpieczeństwa zdrowotnego uczestników szkoleń, 

wykładowców i innych osób zaangażowanych w ich organizację. Należy również zauważyć, że planowane sezony 

szkoleniowe czyli jesień-zima-wiosna to zwykle okresy wzmożonej zachorowalności, a w czasie pandemii ryzyko 

zachorowań będzie zdecydowanie większe. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo ryzyka, że w okresie realizacji 

szkoleń niemożliwe będzie przeprowadzenie szkoleń w tradycyjnej formie ze względu na wprowadzone ograniczenia w 

postaci zakazu zgromadzeń powyżej określonej liczby osób, a nawet jeśli takich formalnych ograniczeń nie będzie to ze 

względu na obawy rolników przed udziałem w spotkaniach stacjonarnych. Prosimy zatem o odpowiedź, czy Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany formy, metody i warunków przeprowadzenia szkoleń ze stacjonarnych na zdalne w postaci 

np. webinariów, jeśli w okresie realizacji szkoleń będzie ogłoszony stan pandemii. 

 

 



 
 

 

  
   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość zmiany formy, metody i warunków przeprowadzenia szkoleń ze stacjonarnych na 

zdalne.  

 

Pytanie 61: 

Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ w warunkach ogólnych w zakresie wymaganego minimalnego stażu pracy 

wykładowców. Pytanie, czy wykładowca zawsze musi posiadać minimum 3 letni staż pracy? W III.3.2 b).2 w punktorze 

drugim jest mowa o minimalnym stażu pracy 3 lata, natomiast w trzecim punktorze zapisano, że co najmniej 15 godzin 

szkoleniowych wykładowca powinien zrealizować w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeśli okres pracy jest krótszy to w tym okresie. 

 

Odpowiedź: 

 Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z wymogami ogólnymi dla każdego wykładowcy skierowanego do realizacji zamówienia, 

ujętymi w Rozdziale III pkt. 1. ppkt 3.2) lit. b.2) SIWZ, wykładowca zawsze musi posiadać minimum 3 letni staż pracy, podczas 

którego zrealizował w charakterze wykładowcy wykłady w ramach co najmniej 3 działań z zakresu transferu wiedzy dla 

rolników w zakresie dotyczącym części na którą składana jest oferta lub prowadził wykłady lub zajęcia ze studentami z 

zakresu nauk rolniczych, natomiast wymóg realizacji 15 godzin szkoleniowych musi zostać spełniony w ciągu ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres pracy jest krótszy to w tym okresie. 

 

Pytanie 62: 

Dot. OPZ (zał nr 1 do SIWZ) część nr 47 zamówienia: 

Jakie są wymagania techniczne w celu przeprowadzenia ćwiczeń na komputerze – oprogramowanie, licencje czy dostęp 

do internetu? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z OPZ dla części 47 zamówienia, w celu przeprowadzenia ćwiczeń na komputerze, 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić uczestnikom szkolenia salę komputerową, w której 1 komputer (lub komputer 

przenośny) będzie przeznaczony dla 1 uczestnika. Jednocześnie to Wykonawca odpowiada za formę przeprowadzenia 

ćwiczeń, zatem komputer powinien posiadać takie parametry techniczne i oprogramowanie czy też dostęp do internetu, 

które umożliwią uczestnikom zapoznanie się z materiałami przygotowanymi przez Wykonawcę.   

Pytanie 63: 

Dot. OPZ (zał nr 1 do SIWZ) część nr 47 zamówienia: 

Czy w ramach szkoleń przewiduje się przekazanie nośników elektronicznych dla uczestników szkoleń? 

Jeśli tak, do kogo będzie należało przygotowanie nośników elektronicznych? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z OPZ dla części 47 pkt. 8) Zamawiający wymaga, aby materiały szkoleniowe przekazywane były w formie wydruku.  

 

Pytanie 64: 

Dot. OPZ (zał nr 1 do SIWZ) część nr 47 zamówienia: 

Czy w celach szkoleniowych (jako element materiałów) będzie można wykorzystać raporty (dane) Polskiego FADN, czy nie 

zachodzi wówczas obawa dotycząca podwójnego finansowania? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zasady udostępniania materiałów szkoleniowych zostały określone w § 5 Umowy o przyznaniu 

pomocy stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ oraz w pkt 5 OPZ stanowiącym Załącznik nr 1 do OPZ. Niezależnie od 

wskazanych dokumentów Wykonawca dba o aktualność materiałów. Przekazywane przez Wykonawcę materiały 

szkoleniowe nie mogą naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) 

Pytanie 65: 

Dot. OPZ (zał nr 1 do SIWZ) część nr 47 zamówienia: 

Czy w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju przewiduje się możliwość przeprowadzania szkoleń w formie zdalnej? 

 



 
 

 

  
   

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że udziela odpowiedzi zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 60. 

 

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 odpowiedzi na powyższe pytanie udzieli w terminie późniejszym. 

 

Pytanie 67: 

W załączniku nr 4 do SIWZ - Wykaz usług należy wskazać doświadczenie wykonawców w realizacji usług w zakresie 

transferu wiedzy. W przypadku Ośrodka Doradztwa Rolniczego który realizuje zadania i wykonuje usługi z zakresu 

doradztwa rolniczego wynikające z ustawy tj. organizuje konferencje, szkolenia dla rolników z danego województwa w 

kolumnie nr 6 "Podmiot na rzecz którego wykonano usługę" (Nazwa i adres) należy wpisać np. Rolnicy z województwa...? 

czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi? Pod tabelą w DOWODY jest zapis: "Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

złożenia dowodów potwierdzających, że powyższe usługi zostały wykonane należycie tj. referencje bądź innych 

dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane należycie" - Jakimi dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie należycie usługi będą przeprowadzone konferencje, szkolenia dla rolników? W jaki sposób 

mamy to mamy udokumentować jeżeli mają być to dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego były wykonane 

usługi? Ankiety oceniające szkolenia które są bezimienne? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że w podanym przypadku, podmiotem na rzecz którego wykonana została usługa szkoleniowa jest 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w takim przypadku możliwe jest 

przedstawienie sprawozdań, raportów lub innych dokumentów potwierdzających fakt realizacji takich szkoleń i akceptacji 

tych szkoleń przez organ nadzorujący działalność danej jednostki. 

 

Pytanie 68: 

W załączniku nr 4 do SIWZ - Wykaz usług w DOWODACH w pkt. 2 jest zapis "Zamawiający informuje, że za zamówienia 

należycie wykonane nie będą uznane zamówienia przy realizacji których w stosunku do Wykonawcy zostały zastosowane 

sankcje kontraktowe, w tym naliczone kary umowne". W przypadku gdy realizowaliśmy poprzednie szkolenia z Transferu 

wiedzy i działalności informacyjnej" i wnioskowana kwota pomocy została pomniejszona o koszty niekwalifikowane o 

więcej niż 10 % od kwoty obliczonej przez ARIMR oraz zastosowano wobec nas pomniejszenie o którym mowa w par. 13 

ust. 7 umowy o przyznaniu pomocy, czy taką usługę świadczoną na rzecz ARiMR możemy uznać jako należycie wykonaną? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami w SIWZ, nie można uznać usługi za wykonaną prawidłowo w przypadku gdy zostały nałożone kary 

umowne. 

 

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 odpowiedzi na powyższe pytanie udzieli w terminie późniejszym. 

 

Pytanie 70: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału we wskazanym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

zrealizował w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi z zakresu transferu wiedzy (tj. działania mające na celu przekazanie wiedzy 

i umiejętności, w szczególności szkolenia, warsztaty, kursy, demonstracje, konferencje lub seminaria), o tematyce zgodnej 

z przedmiotem zamówienia w zakresie dotyczącym części na którą składana jest oferta, dla co najmniej 750 osób łącznie, 

z których każde polegało na doskonaleniu zawodowym rolników, właścicieli lasów, doradców rolniczych lub innych 

ostatecznych odbiorców wymienionych w pkt. 2 OPZ. 

PKT.2 OPZ mówi o grupie docelowej, a to: 

2. Grupa docelowa 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. 

 

 

OPZ na str. 1 powtarza ten zapis:  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

zrealizował, co najmniej 3 działania z zakresu transferu wiedzy (dla co najmniej 750 osób łącznie), z których każde polegało 

na doskonaleniu zawodowym rolników. 

 

2) kryterium „doświadczenie wykonawcy” – waga 30 % (30 pkt), wg. poniższego opisu: Punkty za kryterium „doświadczenie 

wykonawcy” zostaną przyznane na podstawie liczby usług wskazanych w wykazie dotyczącym kryteriów oceny ofert, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

Pod uwagę będzie brana liczba usług z zakresu transferu wiedzy, tj. działań mających na celu przekazanie wiedzy i 

umiejętności (powyżej trzech wymaganych jako warunek udziału w postępowaniu w rozdziale III SIWZ pkt 1 ppkt 3.2 lit. a) 

wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w 

tym okresie, obejmującą swoim zakresem zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń lub warsztatów lub kursów lub 

demonstracji lub konferencji lub seminariów, z których każda polegała na doskonaleniu zawodowym rolników, właścicieli 

lasów, doradców rolniczych lub innych ostatecznych odbiorców wymienionych w 

wymienionych w pkt. 2 OPZ (co najmniej 100 osób łącznie). 

 

Bardzo proszę o wskazanie wg. którego zapisu przygotowywać dokumentacje.? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że udziela odpowiedzi zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 52. 

 

Pytanie 71: 

Dotyczy zamówienia cz. 47 

1. Jakie dokumenty mają posłużyć potwierdzeniu dysponowania osobą posiadającą odpowiednie doświadczenie w 

kierowaniu projektami szkoleniowymi, bądź zespołem osób do zadań, którego należało prowadzenie lub organizacja 

szkoleń? 

2.  Czy kierownikiem projektu może być osoba posiadająca wykształcenie wyższe i posiadająca doświadczenie w kierowaniu 

przez ostatnie 3 lata zespołem pracowników prowadzących szkolenia. 

3. Czy zakup sprzętu komputerowego (laptopy – warsztaty) może być kosztem kwalifikowanym? 

 

Odpowiedź: 

1. Zamawiający informuje, że dokumenty potwierdzające wyksztalcenie i doświadczenie zawodowe zostały wskazane w 

Rozdz. IV pkt IV.2 ppkt 2.2 lit. d)-e).  

2.  Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ ujętymi w Rozdz. III ust. 1, pkt 3), ppkt 3.2), lit. b)1 -  Kierownik 

projektu musi posiadać wykształcenie wyższe oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres pracy jest krótszy - w tym okresie, kierował co najmniej 3 projektami szkoleniowymi lub zespołem osób, do zadań 

którego należało prowadzenie lub organizacja szkoleń oraz który jest zatrudniony przez Wykonawcę (lub przez 



 
 

 

  
   

podwykonawcę biorącego udział w realizacji zamówienia), w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).  

3.  Zamawiający nie udziela odpowiedzi, ponieważ pytanie nie dotyczy treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 72: 

Czy będzie istniała możliwość zmiany miejsca szkolenia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że możliwość zmiany miejsca realizacji operacji została opisana w § 7 Umowy o przyznanie pomocy 

stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ. 

Pytanie 73: 

Prosimy o odpowiedź na pytanie, czy w przypadku zmiany lub dodania wykładowcy zaakceptowany zostanie nowy 

wykładowca, który nie dysponował wymaganym wykształceniem i doświadczeniem na dzień składania ofert, ale zdobył je 

już w okresie realizacji operacji w takim terminie, że możliwe jest jego zgłoszenie do ARiMR w odpowiednim czasie przed 

szkoleniem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że możliwość zmiany miejsca realizacji operacji została opisana w § 6 Umowy o przyznanie pomocy 

stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

Pytanie 74: 

W jaki sposób przedstawić rekomendacje do usługi, którą są szkolenia statutowe realizowane przez ośrodek doradztwa? 

Czy może to być sprawozdanie z realizacji planu zatwierdzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaś usługi z 

zakresu działania „Transfer wiedzy…” pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zatwierdzające wniosek o 

płatność końcową i przyznające środki finansowe? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że udziela odpowiedzi zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 67. 

 

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 odpowiedzi na powyższe pytanie udzieli w terminie późniejszym. 

 

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 odpowiedzi na powyższe pytanie udzieli w terminie późniejszym. 

 



 
 

 

  
   

Pytanie 77: 

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykaz usług, kolumna 2, określa wykaz usług, który musi podać Wykonawca w celu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Czy w wykazie tych usług mogą znaleźć się wyłącznie usługi, które swoim 

zakresem oprócz kształcenia posiadały usługę zakwaterowania oraz wyżywienia? 

 

Odpowiedź: 

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

1. Załącznik nr 4 do SIWZ, nagłówek w kolumnie nr 2 otrzymuje brzmienie: 

Przedmiot wykonanych / wykonywanych usług (w szczególności wskazanie czy usługa obejmowała swoim zakresem 

doskonalenie zawodowe rolników lub właścicieli lasów wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników szkolenia, 

jeśli zakwaterowanie oraz wyżywienie wchodziło w zakres usługi) 

Pytanie 78: 

Uprzejmie proszę o określenie powodu zróżnicowania wartości przeszkolenia jednego uczestnika w części 3-7? 

Wartość przeszkolenia jednego uczestnika w części 6 wynosi max. 1489,11 zł, natomiast w pozostałych częściach 

zamówienia wartość wynosi 1514,64 zł. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie udziela odpowiedzi, ponieważ pytanie nie dotyczy treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 79: 

Czy w części nr 27 zamówienia wymóg 15 godz. szkoleniowych zrealizowanych przez wykładowcę będzie spełniony, jeżeli 

prowadził on zajęcia dla uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach w zakresie ogólnej 

uprawy zbóż w ilości 15 godzin lekcyjnych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że na potrzeby niniejszego postepowania pod pojęciem „student” rozumiana jest uczeń szkoły 

ponadpodstawowej w dziedzinie nauk rolniczych lub osoba kształcąca się na studiach licencjackich lub inżynierskich, 

studiach magisterskich. 

 

Pytanie 80: 

Czy wymóg kierownika projektu dotyczący kierowania 3 projektami szkoleniowymi będzie spełniony, jeżeli dwa szkolenia 

zostały zrealizowane, a trzeci projekt trwa i jest to cykl spotkań tematycznych dla rolników, samorządów i innych, z których 

jedno spotkanie już się odbyło, a kolejne są w planach? 

Odpowiedź: 

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

 

1. W Rozdz. III pkt. 3.2 ppkt b) otrzymuje brzmienie: 

 

b).1 Kierownik projektu, który posiada wykształcenie wyższe oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres pracy jest krótszy - w tym okresie, kierował a w przypadku projektów będących w trakcie realizacji 

kieruje co najmniej 3 projektami szkoleniowymi lub zespołem osób, do zadań którego należało prowadzenie lub 

organizacja szkoleń oraz który jest zatrudniony przez Wykonawcę (lub przez podwykonawcę biorącego udział w realizacji 

zamówienia), w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 

1043 i 1495). (Weryfikacja sposobu zatrudnienia kierownika projektu zostanie dokonana na etapie realizacji operacji, 

zgodnie z warunkami zapisanymi we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ). 

 

Pytanie 81: 

Dotyczy zapisu w SWIZ (strona 14) rozdział IV pkt. 1 ppkt. 1.1, który brzmi: Wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty 

pełnomocnictwo do podpisania oferty, pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do 



 
 

 

  
   

tych czynności dokumentem rejestracyjnym. Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa 

poświadczonej przez notariusza. 

ZODR w Barzkowicach tj. Wykonawca nie dysponuje pełnomocnictwem do podpisania oferty, ponieważ będzie 

reprezentowany przez  Dyrektora ZODR, który podpisze umowę o przyznaniu pomocy (jeżeli oferta zostanie wybrana). Czy 

w związku z powyższym dany punkt nie dotyczy ZODR-u w Barzkowicach tj. Wykonawcy ? Czy Zamawiający wymaga 

sporządzenie danego pełnomocnictwa? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 721) organem jednostki doradztwa rolniczego jest dyrektor powołany przez ministra właściwego do 

spraw rozwoju wsi. Kompetencje Dyrektora jednostki doradztwa rolniczego zostały ponadto określone w Statucie jednostki, 

który określa iż dyrektor kieruje działalnością jednostki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zatem kompetencje do podpisania 

oferty przez Dyrektora ODR wynikają ze wskazanych wyżej dokumentów oraz aktu powołania na stanowisko. 

 

Pytanie 82: 

Jak traktować wykładowcę zewnętrznego, (który nie posiada działalności gospodarczej) którego na dzień dzisiejszy nie 

łączy stosunek prawny z Wykonawcą ale będzie on uczestniczył w wykonywaniu zamówienia. Czy ma być on wykazany jako 

podwykonawca w oświadczeniu formularza ofertowego – załącznik nr 2 do SIWZ pkt 9 ? Czy Zamawiający wymaga zawarcia 

umowy pomiędzy Wykonawcą a wykładowcą zewnętrznym w dalszym postępowaniu ?  

Analogicznie: jak traktować obiekt/hotel, przeznaczonych do realizacji szkolenia, którego na dzień dzisiejszy nie łączy 

stosunek prawny z Wykonawcą i który nie jest własnością wykonawcy?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że w Załączniku 2 do SIWZ w pkt 9 należy wskazać część zamówienia wyodrębnioną z całości 

przedmiotu zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 

9b) ustawy Pzp, jako podmiot będący stroną umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 

budowlane stanowiące część zamówienia publicznego. Na gruncie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej „część 

zamówienia” stanowi wyodrębniony fragment z całości przedmiotu zamówienia. Można zatem stwierdzić, iż 

podwykonawcą jest podmiot będący stroną umowy, której przedmiotem są świadczenia możliwe do wyodrębnienia z treści 

opisu przedmiotu zamówienia bądź świadczenia służące wykonaniu przedmiotu zamówienia. Wymagane jest podanie 

nazwy firm podwykonawców jeśli są znani na tym etapie. 

 

Pytanie 83: 

Dotyczy załącznika nr 5a do SWIZ: co należy zaznaczyć (tak/nie) wypełniając kolumnę nr 8 i 9 jeżeli na dzień dzisiejszy 

wykładowcę zewnętrznego i Wykonawcę nie łączy stosunek prawny ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż o „bezpośrednim dysponowaniu” osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia 

przesadza więź prawna pomiędzy wykonawcą a tymi osobami. W przypadku gdy tytułem prawnym do powołania się przez 

wykonawcę na dysponowanie osobami, które będą wykonywały zamówienie jest prawny stosunek istniejący bezpośrednio 

miedzy wykonawcą a osobą, na której dysponowanie wykonawca się powołuje, mamy do czynienia z dysponowaniem 

bezpośrednim. W tym przypadku nie zachodzi bowiem ani podwykonawstwo, ani też stosowanie art. 22a ustawy Pzp, gdyż 

nie występują zasoby podmiotów trzecich. Ponadto nie ma znaczenia jaki dokładnie stosunek prawny łączy wykonawcę z 

tą osobą (umowa o prace, umowa cywilnoprawna czy samozatrudnienie). 

Natomiast z pośrednim dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia mamy do czynienia, w sytuacji gdy 

więź prawna łączy wykonawcę z podmiotem (osobą) dysponującą tymi właśnie osobami. Innym słowy wykonawca zawiera 

umowę z podmiotem (osobą fizyczną, prawną lub inną jednostką organizacyjną), w którego władaniu czy dyspozycji 

znajduje się osoba zdolna do wykonania zamówienia i ten podmiot zobowiązuje się do udostępnienia swoich zasobów 

zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp. 

Pytanie 84: 

Czy wykładowca, który w 2019 roku przeprowadził 20h szkolenia z zakresu "Normy i wymogi wzajemnej zgodności" w 

ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" - poddziałanie 1.1 "Wsparcie dla działań w zakresie 

kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" spełnia wymogi wykładowcy dla części zamówienia nr 46 - 



 
 

 

  
   

"Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i 

bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt" ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z wymaganiami Rozdz. III pkt. 3.2) ppkt. b) lit. b.2) SIWZ Wykładowca powinien 

zrealizować łącznie co najmniej 15 godzin szkoleniowych dla rolników, doradców rolniczych i innych ostatecznych 

odbiorców wymienionych w pkt 2 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia w zakresie 

dotyczącym części na którą składana jest oferta  lub studentów (gdzie jedna godzina zajęć dydaktycznych wynosi 45 minut), 

w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres pracy jest krótszy to w tym okresie. W przypadku 

realizacji szkolenia w 2019 r. warunek ten jest spełniony. 

 

Pytanie 85 

Prosimy o odpowiedź, jaką liczbę zrealizowanych usług stwierdzi Zamawiający w przypadku wpisania przez Wykonawcę do 

Załącznika nr 4 do SIWZ Oświadczenie – Wykaz usług np. 30 szkoleń przeprowadzonych w ramach projektu „Szkolenie z 

zakresu Normy i wymogi wzajemnej zgodności" na podstawie jednej umowy zawartej z ARiMR (Działanie Transfer wiedzy 

i działalność informacyjna). Czy taki wpis zostanie potraktowany jako jedna usługa, czy jako 30 usług? 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w warunku udziału w postępowaniu opisanym w Rozdz. III pkt. 3.2) lit. a) SIWZ pod pojęciem 

usługi rozumiana jest każde szkolenie przeprowadzone przez Wykonawcę z zakresu transferu wiedzy. 

 

Pytanie 86: 

W SIWZ do w/w zamówienia Rozdział III pkt 1 ppkt 3.2 lit. (str 12) zawarto warunek, aby wykonawca dysponował 

odpowiednią bazą dydaktyczno-lokalową na potrzeby realizacji operacji, wyposażoną w sprzęt niezbędny do realizacji 

operacji oraz miejscami, w których odbywać się będą zajęcia praktyczne. Zapewne żaden z potencjalnych wykonawców. 

nie dysponuje własną bazą dydaktyczno-lokalową, a już na pewno nie dysponuje miejscami dla przeprowadzenia zajęć 

praktycznych. Zatem, w celu złożenia oferty, aby spełnić warunek, należałoby uzyskać dysponowanie zasobami innych 

podmiotów (hotele, restauracje, gospodarstwa rolne), co wiąże się z obowiązkiem złożenia odpowiednich dokumentów 

przez udostępniających zasoby. Tymczasem odpowiednia baza oraz miejsca do odbycia zajęć praktycznych mogą zostać 

pozyskane na zasadzie podwykonawstwa, po rozstrzygnięciu postępowania, co pozwoliłoby uniknąć procedury korzystania 

z cudzego zasobu na zasadzie art. 22a Prawa zamówień publicznych. Wnosimy o 

1.usunięcie wskazanego warunku lub jego modyfikację, ponieważ w obecnym brzmieniu oznacza w każdym przypadku 

korzystanie z cudzych zasobów - wobec skali zamówienia żaden wykonawca samodzielnie nie jest w stanie spełnić warunku, 

lub też 

2. przedstawienie woli zamawiającego stawiającego opisany warunek i wyjaśnienie zakładanego sposobu realizacji tego 

warunku 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

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 informuje, że odpowiedzi na powyższe pytanie udzieli w terminie późniejszym. 

 

Pytanie 88: 

Proszę o informacje, czy można wpisać w ofercie tą samą osobę jako Wykładowcę oraz Kierownika Projektu? osoba ta 

spełnia warunki w tych dwóch kwestiach. 

 

 

 



 
 

 

  
   

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza możliwość wpisania w ofercie tej samej osoby pełniącej funkcję Kierownika Projektu oraz 

Wykładowcy, jeśli pełnienie obu tych funkcji przez tą osobę nie będzie miało negatywnego wpływu na realizację 

zamówienia.  

 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w poniższym zakresie: 

 

Zmiana I 

1. SIWZ Rozdział IV Zawartość ofert, wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, podrozdział IV.1., ust. 1, pkt 1.3 otrzymuje 

brzmienie: 

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia, 

sporządzone pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 

nr 3a do SIWZ; 

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu, sporządzone pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej. Wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik nr 3b do SIWZ; 

c) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, liczby osób 

przeszkolonych, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz 

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

Wykaz usług winien zawierać usługi potwierdzające potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa 

w rozdziale III, pkt 1, ppkt 3.2) lit. a) SIWZ oraz spełnienie wymagań, o których mowa w Rozdz. XI SIWZ 

(kryteria oceny ofert). 

Wykaz usług należy sporządzić pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzyć 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentacji wskazaną we 

właściwym rejestrze. 

 

Zmiana II 

1.     SIWZ Rozdział IV Zawartość ofert, wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, podrozdział IV.2, ust. 2, pkt.2.2 otrzymuje brzmienie: 

a) dokument potwierdzający prowadzenie działalności szkoleniowej zgodnie z wytycznymi określonymi  

w Rozdz. III pkt 1 ppkt 3.1) lit. a) właściwymi dla podmiotu składającego ofertę; 

b) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu numeru identyfikacyjnego producenta, o którym mowa w art. 12 ustawy 

z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853 ze zm.). (W oświadczeniu należy wskazać 

nazwę i adres podmiotu posiadającego numer identyfikacyjny producenta oraz numer identyfikacyjny 

producenta).  W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada numeru identyfikacyjnego, załącza kopię Wniosku o wpis 

do ewidencji producentów i nadanie numeru identyfikacyjnego; 

c) dowody określające czy usługi wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykazane na potwierdzenie spełniania 

warunku, o którym mowa w rozdziale III, pkt 1, ppkt 3.2) lit. a) SIWZ zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

usługi były wykonywane; 



 
 

 

  
   

d) wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – sporządzony zgodnie z Załącznikami nr 5a i 5b do SIWZ 

„Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” oraz załączeniem dowodów (Oświadczenia) 

potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe (liczbę lat doświadczenia zawodowego oraz dziedzinę 

nauki odpowiadającą wykazanemu doświadczeniu zawodowemu) osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 

publicznego, wykazanych przez Wykonawcę w Załączniku nr 5a i 5 b do SIWZ.  

Wykaz należy sporządzić pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentacji wskazaną we właściwym rejestrze. 

e) informacja dotycząca miejsca realizacji operacji w ramach I etapu, wykazana wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 

9 do SIWZ, wraz z informacją o podstawie dysponowania odpowiednią bazą dydaktyczno-lokalową na potrzeby 

realizacji I etapu operacji;   

Zmiana III 

1.     SIWZ Rozdział XI Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert otrzymuje brzmienie: 

Przy wyborze oferty odrębnie dla każdej części zamówienia (od nr 1 do nr 50) Zamawiający będzie się kierował poniższymi 

kryteriami: 

kryterium „cena” – 70 % (70 pkt), wg poniższego wzoru: 

Pc = 
𝐶𝑚𝑖𝑛.

𝐶𝑏
 x 70 pkt, gdzie: 

Pc  – oznacza ilość punktów oferty badanej w kryterium cena, 

Cmin.  – oznacza cenę najniższą spośród ważnych ofert,  

Cb  – oznacza ceną oferty badanej. 

kryterium „doświadczenie wykonawcy” – waga 30 % (30 pkt), wg. poniższego opisu: 

Punkty za kryterium „doświadczenie wykonawcy” zostaną przyznane na podstawie liczby usług wskazanych w wykazie 

dotyczącym kryteriów oceny ofert, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ, który należy złożyć wraz z dowodami 

określającymi czy usługi wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane; 

Pod uwagę będzie brana liczba usług z zakresu transferu wiedzy, tj. działań mających na celu przekazanie wiedzy 

i umiejętności (powyżej trzech wymaganych jako warunek udziału w postępowaniu w rozdziale III SIWZ pkt 1 ppkt 3.2 lit. a) 

wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym 

okresie, obejmującą swoim zakresem zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń lub warsztatów lub kursów lub demonstracji 

lub konferencji lub seminariów, z których każda polegała na doskonaleniu zawodowym rolników, właścicieli lasów, doradców 

rolniczych lub innych ostatecznych odbiorców wymienionych w pkt. 2 OPZ (co najmniej 100 osób w odniesieniu do wszystkich 

usług łącznie).  

W kryterium „doświadczenie wykonawcy” można uzyskać maksymalnie 30 pkt: 

od 4 do 7 usług z zakresu transferu wiedzy (co najmniej 100 osób łącznie) – 10 pkt, 

od 8 do 10 usług z zakresu transferu wiedzy (co najmniej 100 osób łącznie)  – 20 pkt, 

od 10 usług wzwyż z zakresu transferu wiedzy (co najmniej 100 osób łącznie)  – 30 pkt.  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (obliczoną z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) w ramach danej metody, wg wzoru: 

P = Pc + Pd 

gdzie: 

P – liczba punktów oferty w łącznym kryterium oceny ofert; 



 
 

 

  
   

Pc – liczba punktów oferty w kryterium cena; 

Pd – liczba punktów oferty w kryterium doświadczenie wykonawcy. 

Zmiana IV 

Zamawiający w Załączniku nr 2 do SIWZ pod tabelą usuwa zapis: „Cena ofertowa netto słownie ……….. VAT ………..%”. 

 

Zmiana V 

Zamawiający w Załączniku nr 4 Dowody usuwa pkt. 1  

 

Zmiana VI 

Zamawiający w Załączniku nr 5a usuwa akapit „Dowody” 

 

Zmiana VII 

Zamawiający w Załączniku nr 5a usuwa akapit „Dowody” 

 

Zmiana VIII 

 

Zamawiający, mając na względzie wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedłuża 

termin składania ofert i w związku z powyższym zmianie również ulega zapis w Rozdziale IX. SIWZ: 

Rozdział IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, warunki zmiany albo wycofania oferty. 

IX.1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę pod rygorem nieważności należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osoby upoważnione do tych czynności. Ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej udostępnionej 

przez Zamawiającego na stronie internetowej https: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr.  

2. Termin składania ofert upływa w dniu 5.10.2020 r. o godzinie 11:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po 

tym terminie zostaną zwrócone po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy o fakcie złożenia oferty po terminie. 

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 5.10.2020 r. o godzinie 12:00 w biurze Zamawiającego, pod adresem ul. 

Poleczki 33, 02 822 Warszawa. 

4. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty wynikające z niezastosowania się 

przez Wykonawcę do wymagań niniejszej SIWZ. 

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