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Wyjaśnienia treści ogłoszenia (SIWZ)
Zamawiający udziela wyjaśnień w sprawie zamówienia publicznego udzielanego
w trybie art. 138 o p.z.p.
p.n.
„Realizacja szkoleń z zakresu umiejętności komunikacyjnych dla strażaków
z województwa śląskiego.”
Pytanie nr 1:
Wykonawca uprzejmie zauważa, że w SOPZ Zamawiający powołuje się na konieczność
zapewnienia tłumacza polsko-czeskiego, jednakże brakuje tego wymogu w opisie
poszczególnych szkoleń, zatem pytanie :kiedy i w jakich okolicznościach niezbędny jest
tłumacz polsko-czeski ?
Pytanie nr 2:
W umowie do zamówienia zawarty jest wymóg ubezpieczenia NNW - na jaką kwotę ? jest to
element kalkulacji cenowej wykonawcy?
Pytanie nr 3:
Zamawiający pisze o możliwości ewentualnego zmniejszenia ilości uczestników na
szkoleniach - jaka jest maksymalny procent/liczba zmniejszenia uczestników na szkoleniach ?
Pytanie nr 4:
Jak Zamawiający rozumie termin "promocja projektu" zawarty w SPOZ? - czy chodzi
o zwyczajową informację umieszczaną na salach, plakatach, czy o coś więcej ?
Pytanie nr 5:
Jak Zamawiający rozumie termin :"poszczególne szkolenie"?/ we wzorze umowy str.2/, czy
jako jedno szkolenie dla jednej grupy?, czy też jako grupę szkoleń z danego zakresu
tematycznego ?
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zgodnie z założeniami projektowymi na wszystkie wydarzenia realizowane przez Partnerów
Projektu zapraszany będzie przedstawiciel strony czeskiej. Oznacza to, że na wszystkich
realizowanych w ramach zamówienia szkoleniach winno być zapewnione tłumaczenie zajęć
na język czeski.

Odpowiedź na pytanie nr 2:
W nawiązaniu do wymogu ubezpieczenia zawartego w § 2 ust. 4 i 5 "Istotnych postanowień
umowy" Zamawiający wyjaśnia, że nie określa wysokości ubezpieczenia NNW oraz polisy
OC. Jest to wewnętrzne ustalenie Wykonawcy i to na nim spoczywają ewentualne
konsekwencje wynikłe z tego powodu.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Maksymalny procent zmniejszenia ilości uczestników szkolenia, o którym mowa § 3 ust. 2
"Istotnych postanowień umowy" ustala się na 10 %.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Pod pojęciem promocja projektu Zamawiający rozumie prawidłowe oznakowanie sal
wykładowych oraz przejść do nich, dokumentowanie przebiegu zajęć (listy obecności
z właściwymi oznaczeniami, dokumentacja fotograficzna) i rozpowszechnianie wśród
uczestników informacji o źródłach dofinansowania.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Pod pojęciem "poszczególne szkolenia", o którym mowa § 4 ust. 1 "Istotnych postanowień
umowy" Zamawiający rozumie realizację jednej edycji szkolenia lub miesięcznego cyklu
szkolenia językowego.

Dokonane wyjaśnienia wiążą wykonawców z chwilą powzięcia do wiadomości.
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