
      

      

      
 

  
 

 

Wykonawcy 

 

    

   

    Nasz znak:    Data: 

               ZP.90.DDD.69097.5.2019                        02.07.2020 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 

Czy dokumenty poświadczające spełnienie warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w oddzielnie w dwóch 

kompletach po jednym dla każdej z części? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że Wykonawca składający ofertę w więcej niż jednej części postępowania może złożyć 1 komplet 

dokumentów zawierający: 

1. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

 

Ze złożonych dokumentów musi jasno wynikać, których części postępowania dotyczą. 

 

Dokumenty obejmujące: 

1. Formularz ofertowy, 

2. Oświadczenie – wykaz osób (kryterium oceny ofert) które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 

3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca, nie 

spełniając samodzielnie warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na zasoby innych podmiotów. 

 

Należy złożyć dla każdej części osobno. 

 

Pytanie 2 

Czy Wykonawca składający ofertę na 1 i 2 część zamówienia może przeprowadzić szkolenia z udziałem tych samych 

wykładowców przy założeniu, że realizacja tych szkoleń odbędzie się w różnych terminach. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza udział tych samych wykładowców dla obu części zamówienia, jeżeli zaangażowanie tych osób nie 

będzie miało negatywnego wpływu na realizację zamówienia.  

 

Pytanie 3 

Czy „Ramowy program szkolenia”, a tym samym „Szczegółowy program szkolenia” może zostać zmodyfikowany i w jakim 

zakresie, np. zmiana kolejności tematów wykładów? 

 

 

 



 

  
   

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt 14. „Dokumenty wymagane do złożenia przed 

podpisaniem umowy” jest wskazane, że:  

„Program szkolenia”, którego podstawą jest „Ramowy program szkolenia” ujęty w pkt. 6 „Opis części zamówienia”. Program 

szkolenia zawiera co najmniej następujące dane: dzień szkolenia (według kolejności), miejsce szkolenia, tematy objęte 

szkoleniem w danym dniu szkolenia, godziny trwania zajęć na poszczególne tematy oraz przerw (obiadowej, kawowych), 

czas i formę zajęć, osoby prowadzące szkolenie z przypisaniem do poszczególnych tematów, liczbę doradców 

uczestniczących w szkoleniu, wyposażenie bazy dydaktycznej jak również „Plan wizyty studyjnej” zawierający, co najmniej 

miejsce wizyty oraz godziny przejazdów.   

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza modyfikację „Ramowego programu szkolenia” i „Szczegółowego programu 

szkoleń” w zakresie kolejności tematów wykładów, przy założeniu, iż wszystkie tematy ujęte w Ramowym programie 

szkolenia zostały ujęte w Programie szkolenia i zrealizowane podczas szkoleń.   

 

Pytanie 4 

Czy w przypadku zagrożenia epidemicznego w Polsce spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i braku 

możliwości przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego istnieje możliwość realizacji szkolenia z wykorzystaniem narzędzi 

internetowych, tzn. np. w formie webinarium? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków realizacji poszczególnych szkoleń. Warunki realizacji operacji mają 

wpływ na wysokość ceny wykonania zamówienia jak również na sposób rozliczenia realizacji operacji w tym w szczególności 

na dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem o płatność. 

 

Pytanie 5 

Czy w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 Zamawiający dopuszcza korzystanie z własnego 

sprzętu doradców? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania przez doradców w z własnego sprzętu jednakże nie zwalnia to wykonawców 

z obowiązku zapewnienia tego sprzętu zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu.  

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający dopuszcza przeszkolenie mniejszej liczby uczestników niż wskazano w zamówieniu? 

  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza przeszkolenie mniejszej liczby uczestników szkolenia niż wskazano w zamówieniu, co zostało 

wskazane w postanowieniach umowy o przyznaniu pomocy, stanowiącej załącznik nr 9 do Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

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