
      

      

      
 

  
 

 

  
   

 

 

Wykonawcy 

    

   

      Nasz znak:    Data: 

              ZP.122.DDD.65140.1.2019                                31.08.2020 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 1 

Czy dla danego wykładowcy spełniony zostanie warunek ogólny dotyczący doświadczenia w realizacji co najmniej 15 

godzin szkoleniowych o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia, jeśli dysponuje on potwierdzonym 

doświadczeniem tylko dla części tematów wskazanych w ramowym programie szkolenia w danej części zamówienia? 

W takiej sytuacji dany wykładowca mógłby w ramach projektu prowadzić cześć szkolenia w zakresie tematycznym zgodnym 

z jego doświadczeniem, a pozostałą część szkolenia poprowadziłby inny wykładowca z odpowiednim doświadczeniem. 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że uzna spełnienie warunku przez wykładowcę. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że tematyka 

szkolenia to na przykład Rolnictwo ekologiczne i zamawiający wymaga, aby wykładowca posiadał doświadczenie w 

rolnictwie ekologicznym a nie w poszczególnych tematach z zakresu przeprowadzonego szkolenia.   

 

Pytanie 2 

Pytanie, czy dla poświadczenia wykształcenia wykładowców i kierownika projektu wystarczą ich własnoręczne Oświadczenia 

(SIWZ pkt IV.2.2 e,d)?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający, zgodnie z art. 26 ustawy Pzp oraz zapisami Rozdz. IV pkt. 2.2 SIWZ, wezwie Wykonawcę, którego oferta w 

danej części postepowania została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert opisanymi w Rozdz. XI SIWZ do 

złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy Pzp. Tym samym w zakresie potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących 

kompetencji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualne na dzień złożenia oświadczenie w formie wykazu osób, 

zgodnie z załącznikiem 5a i 5b do SIWZ. 

 

 

 

 



 
 

 

  
   

Pytanie 3 

Czy dla poświadczenia spełnienia warunków ogólnych dla każdego Wykładowcy wymienionego w załączniku 5a 

wystarczające będzie złożenie przez Wykonawcę dowodów w formie Oświadczenia każdego z Wykładowców, czy też 

potrzebne będą jeszcze inne dowody?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że udziela odpowiedzi zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2. 

 

Pytanie 4 

Prosimy o uszczegółowienie, jak zapisy SIWZ pkt. IV.2.2 f (informacja dotycząca miejsca realizacji operacji w ramach I etapu 

- załącznik nr 9do SIWZ) odnoszą się zapisów OPZ – str.10 Podsumowanie szkoleń pkt39 – „możliwość składania wniosku 

o płatność na 25% kwoty pomocy po realizacji pierwszego etapu, w trakcie którego zrealizowano co najmniej 1 szkolenie”. 

Pytanie, czy w zał. Nr 9 wystarczy podać lokalizację 1 szkolenia, czy też konieczne jest podanie lokalizacji sal dla 25% 

szkoleń.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że należy podać lokalizację wszystkich szkoleń realizowanych w ramach pierwszego etapu. Jeżeli 

w jego ramach będzie przeprowadzone tylko 1 szkolenie to należy podać lokalizację tylko tego szkolenia. 

 

Pytanie 5 

Prosimy o odpowiedź, czy wykładowcy zewnętrzni (osoby fizyczne) są zobowiązani do przedstawienia dokumentów 

wymienionych w Rozdziale IV.2 pkt 2.1 lit. a)-i)? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wszyscy wykładowcy zaangażowani w realizacje operacji muszą spełnić warunki określone w 

SIWZ,  natomiast Rozdział IV.2 pkt 2.1 lit. a)-i) dotyczy Wykonawcy. Jeżeli wykładowca (jako podmiot gospodarczy) wchodzi 

w skład konsorcjum realizującego operację, wtedy musi spełnić warunki przewidziane ww. rozdziale. 

 

Pytanie 6 

Prosimy o odpowiedź, czy w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca może wykazać 

szkolenia zrealizowane przeprowadzone w ciągu ostatnich trzech lat w ramach projektu, który na dzień składania oferty 

jest na etapie oceny wniosków o płatność przeprowadzanej przez ARiMR? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że projekty, które są na etapie oceny wniosku o płatność, są projektami, w ramach których realizacja 

szkoleń została zakończona, czyli można je traktować jako zrealizowane.  

 

Pytanie 7 

Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, 

zamierza wykazać, że zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, szkolenia w ramach 

projektu zleconego przez Zamawiającego, to czy Zamawiający tj. ARiMR wystawi na rzecz Wykonawcy dowody określające 

że usługi zostały wykonane należycie – np. referencje przed rozliczeniem projektu i decyzją o wypłacie środków? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w przypadku gdy Wykonawca zamierza wykazać, że zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, szkolenia w ramach projektu zleconego przez Zamawiającego, nie musi występować do 

ARiMR o referencje w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu,  należy wówczas wskazać dane 

projektu/projektów (tytuł, numer sprawy/umowy  lata realizacji projektu itp.)   

 

Pytanie 8 

Prosimy o odpowiedź, czy jeśli Wykonawca prowadzi szkolenia m.in. dla rolników w ramach działalności statutowej, to czy 

konieczne jest przedstawianie dowodów określających, że usługi (w tym przypadku szkolenia) zostały wykonane należycie?  

 



 
 

 

  
   

Odpowiedź: 

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 9 

W opisie przedmiotu zamówienia w 4.7 Ogólne obowiązki i zasady współpracy wskazano, że do zadań kierownika projektu 

będzie należało między innymi sporządzenie końcowej kalkulacji kosztów. Prosimy o odpowiedź, czy taka kalkulacja będzie 

weryfikowana przez Zamawiającego na jakimkolwiek etapie od wyboru oferty do kontroli realizacji szkoleń? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że weryfikacji będą podlegały dokumenty wskazane we wniosku o płatność.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje następujących zmian SIWZ: 

Załącznik nr 1 do SIWZ pn. Opis Przedmiotu zamówienia pkt 4 Ogólne obowiązki i zasady współpracy, pkt. 7 otrzymuje 

brzmienie: 

 

„W zakresie zastosowania art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 oraz  z 2020 r. poz. 288), zwanej dalej „ustawą” lub ustawą „Pzp”, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, 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), osoby wykonującej czynności kierownika projektu w trakcie realizacji zamówienia 

(Weryfikacja sposobu zatrudnienia kierownika projektu będzie dokonywana na etapie realizacji operacji, zasady weryfikacji 

zostały określone w umowie o przyznaniu pomocy).  

Należy wykazać, iż kierownik projektu posiada wykształcenie wyższe oraz że 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 

kierował zespołem osób, do zadań którego należy prowadzenie lub organizacja szkoleń. Kierownik projektu będzie 

odpowiedzialny przede wszystkim za: administrowanie zespołem, nadzór nad rozliczeniem umowy, organizację i nadzór 

szkoleń stacjonarnych, zapewnienie prawidłowego naboru uczestników szkoleń, wydanie zaświadczeń uczestnikom 

szkoleń, dokumentowanie realizacji zlecenia oraz sporządzanie sprawozdania z wykonania zlecenia.” 

Pytanie 10 

Zapis zawarty w Opisie Przedmiotu Zamówienia: Zakwaterowanie i wyżywienie pkt. 30. , (…) że Wykonawca jest 

zobowiązany do zapewnienia każdemu uczestnikowi szkolenia, wykładowcy oraz organizatorowi obiadu w odrębnym 

pomieszczeniu. Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość, aby obiad podawany był w tej samej sali, co szkolenie, tuż po 

jego zakończeniu? Wynajem kolejnej sali generuje bowiem dodatkowe koszty.  

 

Odpowiedź: 

Sformułowanie „w odrębnym pomieszczeniu” wyklucza możliwość podawania obiadu w sali, w której odbywają się wykłady, 

tym bardziej, że obiad powinien być podany w trakcie szkolenia a nie po jego zakończeniu. 

 

Pytanie 11 

Czy jeśli zapewnimy sale w miejscach zapewniających dogodny dojazd samochodem, jak i środkami transportu publicznego 

mamy obowiązek zwracać koszty dojazdu uczestnikom szkoleń ?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że ta kwestia została uregulowana w pkt 27 OPZ. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

zwrotu kosztów poniesionych w związku z dojazdem na szkolenie – w przypadku wnioskowania przez uczestnika szkolenia 

o taki zwrot. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia ma prawo do zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie, bez względu na 

dogodność dojazdu zarówno transportem własnym jak i komunikacją publiczną. 

 

 

 



 
 

 

  
   

Pytanie 12 

Wykonawca posiada własne sale szkoleniowe oraz restaurację. Czy może korzystać ze swoich zasobów organizując w nich 

szkolenia i świadcząc catering? To znaczy – czy możemy notą wewnętrzną rozliczać noclegi, sale wykładowe i catering? 

 

Odpowiedź: 

Wykonawca ma zapewnić sale szkoleniowe oraz wyżywienie uczestnikom, wykładowcom oraz organizatorom szkolenia, w 

zakresie określonym w OPZ, natomiast sposób realizacji należy do Wykonawcy.  

Wykonawca z Zamawiającym nie rozlicza się poprzez przedstawianie dowodów poniesienia określonych wydatków (faktur 

i dowodów zapłaty) Rozliczenie operacji następuje na warunkach określonych w umowie o przyznaniu pomocy – przy czym 

kwota płatności będzie iloczynem liczby ostatecznych odbiorców szkoleń, przeszkolonych zgodnie z Harmonogramem 

realizacji operacji i Programem działań szkoleniowych i kwoty za przeszkolenie jednego ostatecznego odbiorcy szkolenia, 

wskazanej przez Beneficjenta w ofercie. Po stronie Wykonawcy pozostaje obowiązek prowadzenia wydzielonej 

rachunkowości dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji. 

 

Pytanie 13 

Co należy rozumieć poprzez zapis zawarty w Opisie Przedmiotu Zamówienia strona 7 pkt. 7: Wykonawca zapewni sprawną 

obsługę każdego szkolenia, w tym obsługę techniczną. Czy za ,,obsługę techniczną” mogę przyjąć organizatora szkolenia, 

który będzie  dostępny w trakcie trwania szkolenia? Co Zamawiający rozumie pod pojęciem: „obsługa techniczna”? 

 

Odpowiedź: 

W zakres obsługi technicznej szkolenia wchodzą wszelkie czynności np. techniczne, organizacyjne, nadzorujące nie będące 

wykładem, prezentacją itp. prowadzonymi przez wykładowców danego szkolenia. 

 

Pytanie 14 

Jak rozumieć zapis dot. stron materiałów szkoleniowych. W Opisie Przedmiotu Zamówienia zawarty jest zapis, iż materiały 

szkoleniowe posiadać będę np. ok. 55 stron. Jaką ilość stron ująć w obliczeniu kosztów  za druk materiałów (będziemy 

przygotowywać przetarg na druk). Jak potraktowany będzie ten aspekt w rozliczeniu operacji  jeżeli ilość stron będzie 

znacznie większa? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca z Zamawiającym nie rozlicza się poprzez przedstawianie dowodów poniesienia 

określonych wydatków (faktur i dowodów zapłaty). Rozliczenie operacji następuje na warunkach określonych w umowie o 

przyznaniu pomocy - przy czym kwota płatności będzie iloczynem liczby ostatecznych odbiorców szkoleń, przeszkolonych 

zgodnie z Harmonogramem realizacji operacji i Programem działań szkoleniowych i kwoty za przeszkolenie jednego 

ostatecznego odbiorcy szkolenia, wskazanej przez Beneficjenta w ofercie. Zamawiający wymaga aby materiały posiadały 

około 50 stron, natomiast jeżeli stron będzie więcej to nie będzie błąd. 

 

Pytanie 15 

Jak rozumieć w języku potocznym sformułowanie:  ilekroć jest mowa o ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania 

ofert: Czy chodzi o okres od 9 września 2017 r. do 8 września 2020 r., czy o pełne lata realizacji zadań, np. 1 stycznia 2017 r. 

- 31 grudnia 2019 r.? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie cywilnym (Księga Pierwsza, Tytuł V Termin - art. 

110 - 116) należy liczyć termin wstecz, nie licząc dnia w którym następuje zdarzenie jakim jest otwarcie ofert, wobec 

powyższego będzie to okres od 9 września 2017 r. do 8 września 2020 r.  

 

Pytanie 16 

W załączniku nr 4 do SIWZ Oświadczenie wykaz usług, w kolumnie 6 należy wpisać podmiot na rzecz którego wykonano 

usługę.  W przypadku realizowanych w poprzednich latach operacji w ramach działania Transfer wiedzy i działalność 

informacyjna -  jaki podmiot należy wskazać? Czy podmiotem w tym przypadku będzie Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa czy rolnicy? Jeżeli rolnicy to biorąc pod uwagę liczbę przeszkolonych osób operacji np. 700 



 
 

 

  
   

rolników, czy należy wpisać dane osobowe i adresowe poszczególnych rolników, czy wystarczy wpisać jako podmiot 

„rolnicy”? 

 

Odpowiedź: 

Podmiotem, na rzecz którego wykonana została usługa szkoleniowa jest ARiMR, należy podać informację o projekcie 

realizowanym na rzecz Agencji.  

 

Pytanie 17 

W ostatnich latach nie wszystkie Ośrodki brały udział w operacjach w ramach działania Transfer wiedzy i działalność 

informacyjna. W związku z tym ciężko będzie wykazać trzy działania projektowe. Czy istnieje możliwość wykazania realizacji 

szkoleń statutowych w ramach Rocznych Programów Działalności Ośrodków? Jeśli tak, kogo uznać jako podmiot, na rzecz 

którego wykonano usługę w kolumnie 6? 

 

Odpowiedź: 

W kolumnie 6 załącznika można wpisać „zadania statutowe” albo wskazać organ nadzorujący działalność danej jednostki. 

 

Pytanie 18 

W załączniku nr 4 do SIWZ Oświadczenie wykaz usług, w kolumnie 6 należy wpisać 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). Wykonawca zawraca się z prośbą o interpretację 

tego zapisu, bowiem w poprzedniej edycji Transferu wiedzy nie było mowy o zakwaterowaniu? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nabór wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia 

zawodowego i nabywania umiejętności” przeprowadzony w drodze konkursu przewidywał szkolenia dłuższe niż jeden 

dzień, dla których również był obowiązek zakwaterowania uczestników takiego szkolenia. 

 

Pytanie 19 

Czy projekt jest rozliczany na podstawie ryczałtu? 

 

Odpowiedź: 

Rozliczenie operacji następuje na warunkach określonych w umowie o przyznaniu pomocy – kwota płatności będzie 

iloczynem liczby ostatecznych odbiorców szkoleń, przeszkolonych zgodnie z Harmonogramem realizacji operacji i 

Programem działań szkoleniowych i kwoty za przeszkolenie jednego ostatecznego odbiorcy szkolenia, wskazanej przez 

Beneficjenta w ofercie. 

 

Pytanie 20 

Jak rozumieć zapis zawarty w instrukcji do wniosku o płatność w punkcie A pkt. 14 oraz w pkt. B .5 mówiący o zestawieniu 

rzeczowo-finansowym. załącznik taki nie został wyszczególniony. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokument ten został poprawiony i taka poprawiona wersja zostanie udostępniona 

wnioskodawcom na stronach internetowych ARiMR.  

 

Pytanie 21 

Czy na obowiązującym wzorze listy obecności w ramach działania "Transfer wiedzy ..." konicznym i niezbędnym jest dodanie 

logotypów? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że  Wykonawca nie musi na listach obecności umieszczać logotypów zgodnie z Księgą wizualizacji 

ponieważ nie jest to dokument, który został opracowany i stworzony przez Wykonawcę.  Natomiast stosowanie 

odpowiednich logotypów Zgodnych z Księga wizualizacji jest konieczne na materiałach oraz dokumentach  opracowanych 

przez Wykonawcę. 



 
 

 

  
   

 

Pytanie 22 

Czy zapis dotyczący stażu pracy wykładowcy /minimum 3 lata/ dotyczy obecnego stanowiska czy ogólnego stażu pracy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zapis 3 letniego stażu pracy dot. ogólnego stażu pracy, ale Zamawiający wymaga aby zostały 

spełnione  przez wykładowcę pozostałe warunki określone w SIWZ.  

 

Pytanie 23 

W SIWZ str. 8 Rozdział III  b)2 jest zapis  

 

Wykładowca - warunki ogólne dla każdego wykładowcy skierowanego do realizacji zamówienia:  

posiada wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat lub inżynier);  

 posiada minimum 3 letni staż pracy, podczas którego zrealizował w charakterze wykładowcy wykłady w ramach co 

najmniej 3 działań z zakresu transferu wiedzy 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 prowadził wykłady lub zajęcia ze studentami z zakresu nauk rolniczych;  

 zrealizował 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  

 

lub  

posiada minimum 3 lata zatrudnienia w charakterze pracownika naukowego lub pracownika badawczo-technicznego w 

instytutach badawczych, prowadzących badania w obszarze nauk rolniczych;  

 uczestniczył w co najmniej 1 szkoleniu z zakresu rolnictwa lub z zakresu związanego z tematyką szkolenia, w ciągu 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.  

 

Wymóg uczestniczenia w szkoleniu nie dotyczy osób zatrudnionych na uczelniach kształcących w dziedzinie nauk 

rolniczych i prowadzących zajęcia ze studentami oraz pracowników naukowych lub badawczo-technicznych instytutów 

badawczych prowadzących badania z zakresu nauk rolniczych. 

 

Natomiast  w Opisie przedmiotu zamówienia ( str. 12-13  )   jest zapis  

 

Ponadto, wykładowcy powinni posiadać doświadczenie i kwalifikacje adekwatne do zakresu merytorycznego szkolenia. 

Każdy wykładowca powinien 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, doradców rolniczych i innych ostatecznych 

odbiorców wymienionych w pkt. 2 OPZ w zakresie rolnictwa ekologicznego lub prowadził wykłady lub zajęcia ze studentami 

z zakresu nauk rolniczych, i zrealizował łącznie co najmniej 15 godzin szkoleniowych dotyczących rolnictwa ekologicznego 

dla rolników, doradców rolniczych i innych ostatecznych odbiorców wymienionych w pkt. 2 OPZ lub studentów (gdzie 1 

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 wykładowców będących pracownikami naukowymi lub pracownikami 

badawczo-technicznymi instytutów badawczych prowadzących badania z zakresu nauk rolniczych dla uznania posiadania 

doświadczenia i kwalifikacji wystarczającym będzie wykazanie się co najmniej 3 letnim stażem pracy w tych instytucjach.  

Wszyscy wykładowcy muszą wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyli w co 

najmniej 1 szkoleniu z zakresu rolnictwa lub z zakresu związanego z tematyką szkolenia, przedstawiając zaświadczenie lub 

świadectwo ukończenia szkolenia.  

 

W związku z powyższym jak należy intepretować  zapis  w SIWZ z którego wynika , że wykładowca musi spełnić łącznie 

wszystkie warunki, natomiast z Opisu przedmiotu zamówienia wynika , że wykładowca   prowadził wykłady na 3 działaniach 

lub   prowadził wykłady lub zajęcia ze studentami z zakresu nauk rolniczych, i zrealizował łącznie co najmniej 15 godzin 

szkoleniowych dotyczących rolnictwa ekologicznego dla rolników, doradców rolniczych i innych ostatecznych odbiorców 



 
 

 

  
   

wymienionych w pkt. 2 OPZ lub studentów (gdzie 1 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. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż wymagania ogólne dla wykładowcy opisane w Rozdziale III pkt. 1 ppkt. 3.2) lit. b).2 w zakresie 

warunków ogólnych dla każdego wykładowcy skierowanego do realizacji zamówienia są jednakowe z wymaganiami 

opisanymi w Załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. 6 Opis części zamówienia ppkt 7). Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w 

Rozdziale III pkt.1 ppkt 3.2) lit. b).2 wskazane są wymagania ogólne, natomiast wymagania w Opisie przedmiotu zamówienia 

( str. 12-13  ) dotyczą już konkretnej części zamówienia (cz.1 ) czyli rolnictwo ekologiczne. 

 

Pytanie 24 

W SIWZ ( str. 7 )  Rozdział III pkt 3.2 a)  jest zapis  

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.  

 

Natomiast  w Opisie przedmiotu zamówienia ( str. 1 )   jest 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. 

W związku z powyższym który zapis powinniśmy przyjąć  do wykazu usług w załączniku nr 4 do SIWZ  ?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje następujących zmian SIWZ: 

SIWZ Rozdz. III Warunki udziału w postępowaniu, ppkt 3.2, lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„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, seminaria oraz studia 

podyplomowe) dla co najmniej 750 osób łącznie, z których każde polegało na doskonaleniu zawodowym rolników.” 

Pytanie 25 

W jaki sposób zrealizować można szkolenia w danym województwie gdzie określono liczbę rolników posiadających 

gospodarstwo ekologiczne  a z danych GIHARS  wynika , że  funkcjonujących gospodarstw ekologicznych jest prawie 

połowę mniej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, iż pismem z dnia 17.08.2020 r. znak: ZP.118.DDD.65140.1.2019 dokonał zmiany zapisów SIWZ w 

przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 26 

Proszę o podanie wartości szacunkowej zamówienia z podziałem na części ustalonej na podstawie art.32-34 ustawy PZP. 

W warunkach zagrożenia Covid 19 organizacja szkoleń (szczególnie dłuższych niż 1-dniowych) jest o wiele droższa , niż w 

warunkach "normalnych" ( zakwaterowanie, wielkość grup warsztatowych i szkoleniowych z zachowaniem odległości, 

warunki przejazdu, wyżywienia itd.). Uwzględnienie realnych kosztów w tych warunkach znacząco podroży ofertę. W SIWZ 

brak jest odniesienia do realizacji zamówienia w szczególnych warunkach, a w kontekście dostępnych informacji nie ma 

pewności, że sytuacja będzie lepsza mimo stosunkowo długiego okresu na realizację zamówienia. Porównanie szacunkowej 

wartości zamówienia w poszczególnych częściach z "odpowiedzialną" kalkulacją będzie warunkować przystąpienie do 

przetargu. 



 
 

 

  
   

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podaje szacunkową wartość zamówienia z podziałem na części: 

 

Część 1 - 7 969 721,76 zł 

Część 2 - 947 449,44 zł 

Część 3 - 1 014 813,19 zł 

Część 4 - 1 317 742,51 zł 

Część 5 - 802 762, 68 zł 

Część 6 - 1 042 377,39 zł 

Część 7 - 634 636,91 zł 

Część 8 - 1 810 012,96 zł 

Część 9 - 2 068 586,24 zł 

Część 10 - 5 623 968,84 zł 

Część 11 - 646 433,20 zł 

Część 12 - 3 943 242 ,52 zł 

Część 13 - 3 878 599,20 zł 

Część 14 - 6 487 208,00 zł 

Część 15 - 905 006,48 zł 

Część 16 - 3 749 312,56 zł 

Część 17 - 2 650 376,12 zł 

Część 18 - 1 228 223,08 zł 

Część 19 - 1 551 439,68 zł 

Część 20 - 2 715 019,44 zł 

Część 21 - 1 422 153,04 zł 

Część 22 - 3 878 599,20 zł 

Część 23 - 905 006,48 zł 

Część 24 - 143 508,17 zł 

Część 25 - 868 159,79 zł 

Część 26 - 863 634,75 zł 

Część 27 - 197 162,12 zł 

Część 28 - 338 084,56 zł 



 
 

 

  
   

Część 29 - 603 768,60 zł 

Część 30 - 867 513,35 zł 

Część 31 - 756 326,84 zł 

Część 32 - 387 859,92 zł 

Część 33 - 1 173 276,26 zł 

Część 34 - 785 416,34 zł 

Część 35 - 930 863,80 zł 

Część 36 - 166 935,21 zł 

Część 37 - 984 520,26 zł 

Część 38 - 1 105 691,99 zł 

Część 39 - 1 995 408,15 zł 

Część 40 - 212 050,56 zł 

Część 41 - 711 883,88 zł 

Część 42 - 378 661,64 zł 

Część 43 - 605 858,62 zł 

Część 44 - 696 737,42 zł 

Część 45 - 1 332 888,97 zł 

Część 46 - 181 757,59 zł 

Część 47 - 3 749 312,56 zł 

Część 48 - 733 054,50 zł 

Część 49 - 9 567 211,36 zł 

Część 50 - 733 054,20 zł 

Pytanie 27 

Ramowy program szkoleń "Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny" określa, że 

warsztaty w ramach szkolenia trwają 4 godziny dydaktyczne. Jednocześnie wymienionych jest 6 rodzajów procesów 

technologicznych. Czy podmiot realizujący szkolenia ma zapewnić wszystkie rodzaje miejsc do przeprowadzenia 

warsztatów określone w programie? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w pkt 2 i 6 opisu przedmiotu zmówienia dot. "Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego 

i rolniczy handel detaliczny" ( część  nr 3 zamówienia str. 20) określono, że wizyty studyjne dotyczą tylko danego zakresu 

zgodnie z zainteresowaniem uczestników szkolenia. 

 

Pytanie 28 

Czy można w trakcie warsztatów zgodnie z zainteresowaniem uczestników zrealizować warsztaty z wybranych form 

technologicznych? 



 
 

 

  
   

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca może zrealizować warsztaty zgodnie z zainteresowaniem uczestników szkolenia. 

 

Pytanie 29 

Proces wytwarzania wędlin plus wędzenie jest procesem technologicznym który wymaga określonego czasu. Cztery 

godziny warsztatowe to czas który gwarantuje przeprowadzenie tego warsztatu. Jednocześnie nie ma czasowych 

możliwości przeprowadzenia i zapewnienia uczestnikom uczestnictwa w innym procesie technologicznym np. suszenie 

owoców. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że warsztaty przeprowadzane są zgodnie z zainteresowaniem uczestników szkolenia. 

 

Pytanie 30 

Czy Zamawiający dopuszcza opracowanie programu szczegółowego na podstawie programu ramowego i zapewnienie 

uczestnikom tylko i wyłącznie uczestnictwo w wybranych technologiach przetwórczych w ramach warsztatów? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że warsztaty przeprowadzane są zgodnie z zainteresowaniem uczestników szkolenia. 

 

Pytanie 31 

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, że podczas warsztatów grupa np. 30 osobowa dzielona jest na grupy 15 osobowe. 

Jedna grupa uczestniczy przez 4 godz. dydaktyczne dot. przetwórstwa poch. zwierzęcego a druga grupa 15 osobowa 

uczestniczy przez 4 godz. w zajęciach warsztatowych w zajęciach dydaktycznych dot. przetwórstwa poch. . roślinnego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza podział grupy podczas warsztatów. Zamawiający przypomina również że warsztaty 

przeprowadzane są zgodnie z zainteresowaniem uczestników szkolenia. 

 

Pytanie 32 

Jaką definicję transferu wiedzy dla doradców rolniczych i innych odbiorców stosuje Zamawiający ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż Transfer wiedzy to działania mające na celu przekazanie wiedzy i umiejętności, w szczególności 

szkolenia, warsztaty, kursy, demonstracje, konferencje lub seminaria oraz studia podyplomowe. 

 

Pytanie 33 

Czy do wykazania, że wykładowca zrealizował łącznie 15 godzin szkoleniowych mogą być ujęte tylko i wyłącznie godziny 

wykładów które są określone w ramowym programie i które będzie prezentował dany wykładowca? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że do wykazania, że wykładowca zrealizował łącznie 15 godzin szkoleniowych mogą być ujęte tylko 

i wyłącznie godziny wykładów które są określone w ramowym programie i które będzie prezentował dany wykładowca. 

 

Pytanie 34 

Dotyczy wymagań określonych w SIWS rozdz.. 3, b).2.2.4 - Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków dot. wykładowcy 

jeżeli wykładowca posiada wykształcenie wyższe o kierunku rolnicy i studia podyplomowe w zakresie obejmującym 

tematykę technologii żywności i żywienia człowieka w wymiarze 30 pkt ECTS ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w tym punkcie jest zapisany warunek aby co najmniej 1 wykładowca posiadał wykształcenie 

wyższe na kierunku: technologia żywności i żywienie człowieka ale jest jednocześnie lub ukończony inny kierunek studiów 



 
 

 

  
   

wyższych obejmujący przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS lub studia 

podyplomowe, obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 30 punktów ECTS. Oznacza to, 

iż w przypadku gdy dany wykładowca posiada wykształcenie wyższe o kierunku rolnicy w wymiarze co najmniej 60 punktów 

ECTS, Zamawiający uznał by przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu za spełniony. 

 

Pytanie 35 

Rozdział IV ppkt 2.2 lit. c: 

W jakiej liczbie należy przedstawić dowody określające czy usługi wykonane w okresie trzech ostatnich lat przed upływem 

terminu składania ofert, wykazane na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale III pkt 1 ppkt 3.2 lit. a 

SIWZ zostały wykonane należycie?  

Czy w przypadku świadczenia tych usług na rzecz rolników indywidualnych, ma to być co najmniej 750 referencji, bądź 

innych dokumentów wystawionych przez podmiot (rolnika), na rzecz którego usługi zostały wykonane? 

Jeśli w kryterium „doświadczenie wykonawcy” zostanie wskazana liczba usług powyżej 3 wymaganych jako warunek udziału 

w postępowaniu, czy należy również przedstawić dowody określające czy usługi te wykonane zostały należycie? Jeśli tak, 

w jakiej liczbie? 

 

Odpowiedź: 

Ad. 1  

Zgodnie z zapisem w Rozdz. III, pkt 1, ppkt 3.2) lit. a) SIWZ 

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. 

 

Oznacza to, że Wykonawca musi przedstawić dowody w ilości potwierdzającej wykonane w sposób należyty minimum 

trzech usług z zakresu transferu wiedzy, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 

 

Ad. 2 

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.  

 

Ad. 3 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem Rozdz. XI pkt 2 SIWZ: 

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

- od 4 do 7 usług z zakresu transferu wiedzy – 10 pkt, 

- powyżej 8 do 10 usług z zakresu transferu wiedzy – 20 pkt, 

- powyżej 10 usług z zakresu transferu wiedzy – 30 pkt. 

 

Oznacza to, iż aby uzyskać maksymalną liczbę punktów (30 pkt.) w ramach ww. kryterium należy wykazać się 

doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 8 usług z zakresu transferu wiedzy (dla min. 100 osób łącznie) oraz 3 usługami 

(dla min. 750 osób łącznie) wykazanymi przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu 

o którym mowa w Rozdz. III, pkt 1, ppkt 3.2) lit. a) SIWZ - co daje razem 11 usług z zakresu transferu wiedzy. Zamawiający 

przypomina również, że Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić należyte wykonanie wykazanych przez siebie usług.  

 

Pytanie 36 

Jak należy interpretować zapisy dotyczące wymagań warunków udziału w postępowaniu: 

SIWZ rozdz.3 pkt. 1, 3.2 - dotyczy zdolności zawodowej i technicznej gdzie określono, że zamawiający uzna, że Wykonawca 

spełnia warunek udziału we wskazanym zakresie jeżeli w grupie 750 osób wymaganych do przeszkolenia znajdują się takie 



 
 

 

  
   

grupy zawodowe jak rolnicy, właściciele lasów, doradcy rolniczym lub inni odbiorcy wymienieni w pkt. 2 OPZ, natomiast w 

OPZ wyszczególniono, że Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, ze w ciągu ostatnich 3 lat 

zrealizował co najmniej 3 działania za zakresu transferu wiedzy z których każde polegało na kształceniu tylko i wyłącznie 

rolników. 

Którym zapisem należy się kierować przy spełnieniu wymagań część nr 3-7 jako odbiorców tych działań? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że udziela odpowiedzi zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24. 

 

Pytanie 37 

Rozdział XI pkt 1 ppkt 2: 

Czy wymóg co najmniej 100 osób łącznie jako odbiorców usług z zakresu transferu wiedzy  

w przypadku wykazania 11 usług dotyczy 8 z nich (11 wykazanych usług minus 3 usługi jako warunek udziału w 

postępowaniu)? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem Rozdz. XI pkt 2 SIWZ: 

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

- od 4 do 7 usług z zakresu transferu wiedzy – 10 pkt, 

- powyżej 8 do 10 usług z zakresu transferu wiedzy – 20 pkt, 

- powyżej 10 usług z zakresu transferu wiedzy – 30 pkt. 

 

Oznacza to, iż aby uzyskać maksymalną liczbę punktów (30 pkt.) w ramach ww. kryterium należy wykazać się 

doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 8 usług z zakresu transferu wiedzy (dla min. 100 osób łącznie) oraz 3 usługami 

(dla min. 750 osób łącznie) wykazanymi przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu 

o którym mowa w Rozdz. III, pkt 1, ppkt 3.2) lit. a) SIWZ - co daje razem 11 usług z zakresu transferu wiedzy. Zamawiający 

przypomina również, że Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić należyte wykonanie wykazanych przez siebie usług.  

 

Pytanie 38 

OPZ cz. 1 zamówienia, pkt 2, str. 11: 

Grupa odbiorców to, m.in.: rolnicy, którzy niedawno rozpoczęli, tj. prowadzą gospodarstwo  

w systemie rolnictwa ekologicznego nie dłużej niż 3 lata …, w tabeli w kolumnie 3 nagłówek mówi natomiast „szkolenie dla 

rolników, którzy chcieliby rozpocząć (lub nie później niż 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy rozpoczęli) 

produkcję metodami ekologicznymi”. Zatem 1 rok czy 3 lata? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje następujących zmian SIWZ: 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ pn. Opis Przedmiotu zamówienia, pkt. 6 Opis części zamówienia, Część nr 1 zamówienia pkt 2) 

otrzymuje brzmienie: 

„Szkolenia przeznaczone są dla dwóch grup odbiorców:  

- rolników, którzy chcieliby rozpocząć (lub nie później niż 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy rozpoczęli) 

produkcję metodami ekologicznymi,  

- rolników już prowadzących gospodarstwo ekologiczne.” 

Pytanie 39 

OPZ cz. 1 zamówienia, pkt 10, str. 14: 

Jaka liczba komputerów jest wymagana przy realizacji programu szkolenia metodą „warsztaty z wykorzystaniem 

komputerów, podczas których uczestnicy będą wypełniać dokumentację pod nadzorem prowadzącego”? 

 

 



 
 

 

  
   

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że liczba komputerów ma zapewnić każdemu uczestnikowi dostęp do komputera podczas 

wypełniania dokumentacji pod nadzorem prowadzącego. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowa kwestia 

została ujęta w OPZ cz. 1 zamówienia, pkt 5, str. 14 SIWZ.  

 

Pytanie 40 

Rozdział III ppkt 3.2 lit. b 2.30: 

„Część nr 49 zamówienia: co najmniej 10 wykładowców …” natomiast w OPZ na str. 134 pkt 6 „Wykonawca powinien 

zapewnić następującą kadrę dydaktyczną – 22 wykładowców …”. Która wartość jest poprawna? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje następujących zmian SIWZ: 

 

SIWZ Rozdz. III Warunki udziału w postępowaniu, ppkt 3.2, lit. b2.30 otrzymuje brzmienie: 

„Część nr 49 zamówienia: Wykonawca powinien zapewnić następującą kadrę dydaktyczną  - 22 wykładowców 

posiadających wykształcenie wyższe na kierunku: rolnictwo, ogrodnictwo, biologia, ochrona środowiska, technika rolnicza 

i leśna lub ukończony inny kierunek studiów wyższych, obejmujący przedmioty z dziedziny nauk rolniczych lub dyscypliny 

nauki biologiczne w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS albo studia podyplomowe, obejmujące przedmioty z dziedziny 

nauk rolniczych lub dyscypliny nauki biologiczne w wymiarze co najmniej 30 punktów ECTS;”  

Pytanie 41 

Jedno z wymagań postawionych dla kierownika projektu brzmi: „… w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert … kierował … zespołem osób, do zadań którego należało prowadzenie lub organizacja szkoleń …”. Która z 

wymienionych osób spełni przedmiotowe wymaganie: 

Pani A:  

styczeń 2016 r. – sierpień 2019 r. - kierowanie zespołem osób, do zadań którego należało prowadzenie lub organizacja 

szkoleń, 

wrzesień 2019 r. – marzec 2020 r. - urlop bezpłatny, 

kwiecień 2020 r. – nadal – specjalista; 

Pan B: 

luty 2020 r. – nadal - kierowanie zespołem osób, do zadań którego należało prowadzenie lub organizacja szkoleń; 

Pani C: 

luty  2015 r. – nadal – kierowanie zespołem osób, do zadań którego należało prowadzenie lub organizacja szkoleń? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że stwierdzenie „w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert należy rozumieć 

jako termin liczony jako ostatnie 3 lata przed upływem terminu na składania ofert tj. 18.09.2020 r. – czyli od 18.09.2017. W 

związku z powyższym wydaje się, iż wszystkie wymienione przypadki spełniają przedmiotowe wymaganie. 

 

Pytanie 42 

W jaki sposób należy uzupełnić załącznik nr 5b do SIWZ w kolumnie 4, 5 , 6, jeżeli kierownik projektu okazuje się 

spełnieniem wymogu: „… w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert … kierował … zespołem osób, do 

zadań którego należało prowadzenie lub organizacja szkoleń …”? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że w kolumnie 4 należy wpisać Nazwę projektu szkoleniowego, jaki realizowany był przez zespół 

kierowany przez kierownika projektu, do zadań którego to zespołu należało prowadzenie i organizacja szkoleń. W kolumnie 

5 i 6 należy wstawić odpowiednio terminy rozpoczęcia i zakończenia ww. projektu. 

 

Pytanie 43 



 
 

 

  
   

Pytanie dotyczy potwierdzenia należytego wykonania usługi. Co oprócz referencji może być potwierdzeniem, że usługa 

została wykonana należycie?. W przypadku kiedy uczestnikami szkolenia są rolnicy indywidualni, czy wówczas wszyscy 

uczestnicy wykazanego szkolenia muszą wystawić takie referencje?. Czy wystarczy, że zrobi to dwóch/trzech uczestników 

tego szkolenia? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że potwierdzeniem spełnienia takich warunków mogą być również sprawozdania, raporty lub inne 

dokumenty potwierdzające fakt realizacji takich szkoleń i akceptacji tych szkoleń przez organ nadzorujący działalność danej 

jednostki.  

 

Pytanie 44 

Czy w przypadku wykazania jako doświadczenie firmy szkoleń, które były wykonywane w ramach działalności statutowej 

na podstawie zatwierdzonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Planu działalności rocznej wymagane będą 

referencje? Kto takie referencje wówczas wystawia? Czy może wystarczą Ośrodek Sprawozdaniami z rocznej działalności, 

które również zatwierdza Ministerstwo? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, 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 45 

SIWZ - w rozdziale XI pkt.1.2) - kryterium „doświadczenie wykonawcy”: co oznacza w praktyce stwierdzenie (co najmniej 

100 osób łącznie)- czy jeśli do doświadczenia kwalifikujemy szkoleniowe zadanie statutowe, oznacza to że suma osób 

przeszkolonych w zadaniu o tym samym tytule musi wynosić min. 100 ? i co należy wpisać w tym przypadku w załączniku 

4 do SIWZ w kolumnie 6 (podmiot na rzecz którego wykonano usługę-nazwa i adres), bo chyba nie nazwiska i adresy 100 

rolników. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że w załączniku 4 do SIWZ w kolumnie 6 należy wpisać podmiot na rzecz którego wykonano usługę 

tj. instytucję zlecającą, instytucję zamawiającą. 

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje następujących zmian 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: 

 

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

kryteriami: 

1) 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. 

 

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 pkt. 2 OPZ (co najmniej 100 

osób w odniesieniu do wszystkich usług łącznie).  

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia dowodów 

potwierdzających, że powyższe usługi zostały wykonane należycie. 

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, 

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

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

2. 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. 

 

Pytanie 46 

Czy kierownik projektu musi być zatrudniony przez wykonawcę na podstawie art.22 KP – konkretnie na stanowisku 

kierownika projektu? Czy wystarczy, że osoba pełniąca taką funkcję w projekcie jest po prostu pracownikiem wykonawcy, 

a forma jej zaangażowania i wynagrodzenia w danym projekcie nie ma znaczenia? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga aby osoba wykonująca czynności kierownika projektu w trakcie realizacji zamówienia 

była zatrudniona w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, przy czym nie ma znaczenia nazwa stanowiska 

pracy. Zamawiający wymaga aby osoba ta wykonywała czynności kierownika projektu w trakcie realizacji zamówienia. 

Pytanie 47 

OPZ (zał. nr 1 do SIWZ) pkt 6 ppkt 2 część nr 3 zamówienia pkt 11 (Ramowy program szkolenia): 

Jeden z tematów warsztatów to „wytwarzanie ciast i ciasteczek (lub inne wyroby mieszane)” – co należy rozumieć przez 

„inne wyroby mieszane”? Czy może to być również chleb? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że uzna również jako wyrób mieszany wytwarzanie chleba. 

 

Pytanie 48 

Pytanie dot. zał. nr 5b do SIWZ (kierownik projektu): 

Gdy kierownikiem projektu ma zostać osoba, która w ciągu ostatnich 3 lat kierowała „zespołem osób, do którego zadań 

należało prowadzenie lub organizacja szkoleń”, przy spełnianiu pozostałych warunków (wykształcenia i zatrudnienia), w 

jaki sposób wykazać to we wskazanym załączniku? Czy należy wówczas w kolumnie 4 podać informację o jej stanowisku 



 
 

 

  
   

służbowym (ewentualnie uzupełnioną o informację o obowiązkach służbowych), a w kolumnach 5 i 6 o okresie zatrudnienia 

na tym stanowisku? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 7 opisu przedmiotu zamówienia  należy wykazać, iż kierownik projektu 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 dla rolników z zakresu rolnictwa lub kierował zespołem osób, do zadań którego należy 

prowadzenie szkoleń dla rolników, w związku z powyższym w kolumnie  4 należy podać nazwę projektu lub zakres prac 

zespołu. 

 

Pytanie 49 

Pytanie dot. SIWZ Rozdz. I, ust. 12.: 

Kim jest podwykonawca w zamówieniu? Czy jest to wyłącznie inny podmiot, któremu wykonawca powierzył realizację 

szkoleń jako kompleksowej usługi, czy też za podwykonawców należy uważać każdy podmiot, któremu powierzono 

wykonanie jakichkolwiek usług służących realizacji zamówienia, np. zapewnienie wyżywienia, usługi transportowe. Nasze 

wątpliwości budzi też kwestia podania danych podwykonawców – w SIWZ Rozdz. I, ust. 1.2., pkt 2 zapisano, że w ofercie 

należy podać nazwy firm Podwykonawców „jeśli jest to możliwe”, zaś w samym Formularzu Ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ} 

w pkt 9 jest zapis, że „należy podać zakres prac oraz firmę Podwykonawcy”. Czy brak nazwy firmy podwykonawcy będzie 

dopuszczalny? Na obecnym etapie trudno byłoby nam pozyskać oferty od podwykonawców z gwarancją, że istotnie ta 

firma będzie wykonywać dane prace. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z definicją zawarta w art. 2 pkt. 9b) ustawy Pzp, podwykonawcą jest 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. Zamawiający wymaga podania nazwy firm podwykonawców jeśli jest to 

możliwe, natomiast koniecznym jest wskazanie w Formularzu Ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) jaka część zamówienia (zakres 

prac) będzie wykonywana przez podwykonawcę 

  

Pytanie 50 

SIWZ Rozdz. XI ust. 1 pkt. 2 (kryterium oceny”doświadczenie wykonawcy”): 

Jak interpretować zapis, że wykazane usługi mają obejmować „co najmniej 100 osób łącznie”? Czy oznacza to, że 

Wykonawca, który poza usługami wykazanymi w celu spełniania warunku „zdolności zawodowej i technicznej” dla 750 

osób, wykaże jeszcze 4 usługi, otrzyma 10 punktów o ile w tych 4 usługach uczestniczyło łącznie 100 osób? I analogicznie 

więcej usług, ale dla przynajmniej 100 osób łącznie, jeśli chce uzyskać więcej punktów? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że udziela odpowiedzi zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 43. 

 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmiany zapisu w Rozdziale V. pkt 8 

SIWZ:  

Rozdział V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

8. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są: 

1) Pani Iwona Wojno, tel. +48 22 242 01 27 w godz. 8.00 – 14.00. 

2) Pani Katarzyna Mazur, tel. + 22 595 00 63 w godz. 8.00 – 14.00. 

 

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 18.09.2020 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 18.09.2020 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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