
 

 
 1 

 

 

ROPS.X.3612/2/2013      Poznań, dnia 24-01-2013 r. 

 

       Wykonawcy postępowania  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

Część 2 – „Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Mediacje rodzinne” 

 

 Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 

postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz  

z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajdują się poniżej. 

 

1. Pytanie: 

„chciałam prosić o wyjaśnienie czy jako firma szkoleniowa przystępując do przetargu Mediacje rodzinne  
musze spełnić punkt 1 i  i 2 dotyczący wymogu -doświadczenie i wiedza,ktory brzmi: 
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali z należytą 
starannością, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują: 
 
Części 2 
1) co najmniej pięć odrębnych szkoleń, tj. zrealizowanych na podstawie oddzielnych umów, 
w wymiarze czasowym minimum 20 godzin każde, w zakresie tematycznym dotyczącym mediacji 
rodzinnych (Załącznik Nr 6.2. do SIWZ, część a), 
2) co najmniej dwa odrębne, tj. zrealizowane na podstawie oddzielnych umów, minimum dwudniowe 
szkolenia wraz z zapewnieniem uczestnikom zakwaterowania i wyżywienia, każde o wartości co najmniej 
100.000,00 złotych brutto, (Załącznik Nr 6.2. do SIWZ, część b). 
Wykazane szkolenia mogą spełniać oba ww. warunki. 
wraz z dokumentem potwierdzającym, iż usługi wskazane w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie (np. referencje lub protokół odbioru usługi - obejmujące co najmniej wskazanie, że Wykonawca 
składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował/realizuje zamówienie, którego dokumenty 
dotyczą, wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane było/jest zamówienie, opinię tego podmiotu, 
podpisaną przez umocowanego przedstawiciela, stwierdzającą, że zamówienie zostało wykonane/jest 
wykonywane należycie); 
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o dokumenty 
Wykonawcy wg formuły spełnia - nie spełnia. 
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W 2012 roku przeszkolilam jako Firma …………… 
w 4 szkoleniach specjalistycznych Mediacje rodzinne 4 grupy 20-osobowe po 80 h szkoleniowych w ROPS-
ie  oprócz tego prowadze szkolenia z Mediacji rodzinych w ramach studiów podyplomowych Mediacje i 
negocjacje jako opiekun merytoryczny tego kierunku w Szkole Wyzszej im.Jańskiego w Opolu. 
Jesli chodzi o wymóg szkolen  dot.pkt 2 mam  zrealizowane jako firma 2 usługi po 44 000 -szkolenia z 
zakresu prawa  samorządu terytorialnego.” 

 

Odpowiedź: 

Tak, firma szkoleniowa przystępująca do przetargu musi spełnić – zgodnie z zapisem SIWZ – wymogi punktu 

5.1.2, w zakresie części 2, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.  Poprzez powyższe rozumie się 

zapis punktu 5.1.2. tj: 

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonuje: 

w zakresie Części 2  

1) co najmniej pięć odrębnych szkoleń, tj. zrealizowanych na podstawie oddzielnych umów, w wymiarze 

czasowym minimum 20 godzin każde, w zakresie tematycznym dotyczącym mediacji rodzinnych.  

2) co najmniej dwa odrębne, tj. zrealizowane na podstawie oddzielnych umów, minimum dwudniowe 

szkolenia wraz z zapewnieniem uczestnikom zakwaterowania i wyżywienia, każde o wartości co najmniej 

100.000,00 złotych brutto.  

Wykazane szkolenia mogą spełniać oba ww. warunki. 

 

2. Pytanie: 

„ W OPZ w wierszu „Wyżywienie” znajdują się sprzeczne zapisy. Według pierwszego Wykonawca zapewnia 
obiad dwudaniowy z napojem (co jest zgodne z zapisem SIWZ, punktu 3.2.), jednak według szczegółowego 
zapisu (strona 5 OPZ) Wykonawca ma zapewnić obiad dwudaniowy z napojami oraz z deserem. 
Proszę zatem o jednoznaczną odpowiedź: czy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 
dwudaniowego obiadu wraz z napojami i deserem czy bez niego?” 
 

Odpowiedź: 

Organizacja szkolenia „Mediacje rodzinne” obejmuje zapewnieniem uczestnikom wyżywienia, 

zgodnie z zapisem SIWZ. Oznacza to, że: 

„Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom podczas zjazdu:  

– pierwszego dnia - obiad dwudaniowy z napojem oraz kolację, 

– drugiego dnia - śniadanie, obiad dwudaniowy z napojem, kolację, 

–  trzeciego dnia - śniadanie, obiad dwudaniowy z napojem”. 

 


