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Znak sprawy: POPPPiDM.221A-52/13     

Wszyscy Wykonawcy 
ogłoszenie w BZP nr 455344-2013 
z dnia  07.11.2013 r. 
  

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego w BZP pod                                

nr 455344-2013 w dniu 07.11.2013 r., w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wybór 

szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia nauczycieli (warsztaty, 

szkolenia, wykłady, konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne) dla uczestników 

projektu „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego”. 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA 
Treści SIWZ 

 
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego  

w Polkowicach, działając zgodnie z art. 38 ust. 1a, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień Publicznych  /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm./ wyjaśnia i zmienia treść Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

 

Pytanie: 

(…) Dlaczego zamawiający w Rozdziale IV, pkt. 4.1.1.2. SIWZ żąda od wykonawców dokumentów 

niezgodnych z wykazem dokumentów określonym przez Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 19 litego 2013 roku „w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane”? Zamawiający we wskazanym 

punkcie SIWZ żąda:  

(…) do wykazu należy dołączyć: kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopie świadectw 

pracy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie osoby desygnowanej 

do pełnienia funkcji w projekcie;  oświadczenie osoby desygnowanej do pełnienia funkcji w projekcie 

projektu o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie) 

Katalog dokumentów określony w rozporządzeniu jest katalogiem zamkniętym i żadne inne 

dokumenty nie mogą przez Zamawiającego żądane, co potwierdza brzmienie przepisów ustawy pzp, 

rozporządzenia, jak i ugruntowane, bogate orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.  

„Zakres dokumentów jakich zamawiający może żądać określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów. Katalog dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunków udziału w postepowaniu jest zamknięty, tj. nie można w celu weryfikacji 
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podmiotowej żądać dokumentów innych niż wskazane rozporządzeniem”. Inne dokumenty nie mogą 

być przez Zamawiającego żądane, co potwierdza brzmienie przepisów ustawy pap, rozporządzenia, 

jak i ugruntowane, bogate orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. 

W związku z powyższym prosimy o usuniecie zapisów nie zgodnych z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19.02.2013 roku wydanego na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisów niezgodnych z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19.02.2013 roku wydanego na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami). 

 

W związku z powyższym zmienia się w Rozdziale IV, pkt. 4.1.1.2 SIWZ, który otrzymuje 

brzmienie: 

„4.1.1.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony wg wzoru załącznika nr 5  

do SIWZ)” 

 

Zamawiający w Rozdziale IV, dodaje pkt. 4.1.1.4 SIWZ,  który otrzymuje brzmienie: 

„4.1.1.4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (sporządzony wg wzoru załącznika  

nr 7 do SIWZ)” 

 

Zamawiający dodaje załącznik nr 7 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
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„Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

................................................................  
                           (pieczęć wykonawcy)  

 
 

Wykaz wykonanych usług 
 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ….................................................................................................................. 
 
działając w imieniu i na rzecz :  
................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy) 

 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  
Wybór szkoleniowców – ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia nauczycieli 
(warsztaty, szkolenia, wykłady, konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne) dla 
uczestników projektu „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli 
w powiecie polkowickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Cześć/części nr ....................., przedstawiamy: 
 

Lp Opis 
przedmiotu usług 

Termin 
Wykonania 
usług 
 

Wartość 
brutto usług 
 

Zamawiający, na rzecz którego 
wykonano dana usługę  

 
 

    

 

Załączamy …………………….. sztuk dokumentów potwierdzających należyte wykonanie bądź należyte 

wykonywanie wymienionych powyżej usług. 

 
 
..............................................................  
                         (miejscowość i dzień)  

 
 

…………................................................................. 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji  wykonawcy,  

w przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika 
wykonawców)” 

  
 

 

 



 
 
 

 

Projekt „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 

 
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach 

ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, www.polkowice.edu.pl, e-mail: biuroprojektu@polkowice.edu.pl, tel. 76 746 15 70 

W związku ze zmianą SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno –

Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach w budynku przy ul. Targowej 1, 

w sekretariacie w terminie do dnia 19.11.2013r. do godz. 8.00. 

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.11.2013r. o godz. 8.30  w siedzibie Powiatowego 

Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno–Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego                          

w Polkowicach w budynku przy ul. Targowej 1, w pokoju nr 10. 

 

Dyrektor POPPPiDM w Polkowicach 
Renata Czapczyńska 

Polkowice, dnia 13.11.2013 r. 
 


