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WYJAŚNIENIA 

TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
dotyczy postępowania o wartości poniżej  750 000 EURO 

w formie konkursu ofert pn.: 
 

Kursy prawa jazdy w ramach projektu pn. „AS Aktywny Społecznie” 

z podziałem na dwie części 
 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu, w dniu 29 stycznia 2020 r. 

wpłynął wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści Istotnych warunków zamówienia. Niniejszym 

Zamawiający, działając na podstawie § 3 ust. 1 oraz ust. 2 Instrukcji stanowiącej załącznik nr 10  

do Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Rodzinie w Bytomiu udziela następujących wyjaśnień: 
 

PYTANIE NR 1: 

„W jakich mniej więcej dużych grupach kierowani byliby kursanci na szkolenie prawa jazdy kat. B?” 

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 1: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią  Opisu przedmiotu zamówienia do części A przewiduje 

(…) maksymalnie 6 grup szkoleniowych dla (…) maksymalnie 60 osób dorosłych – uczestników/ 

uczestniczek projektu, tym samym Zamawiający zakłada realizację 6 grup po około 10 osób.  

Ponadto, w szczególnych sytuacjach Zamawiający dopuszcza, po uprzednim powiadomieniu  

o tym fakcie Zamawiającego, dołączenie uczestników/-czek kursu do innych grup 

szkoleniowych z zakresu prawa jazdy kat. B organizowanych przez Wykonawcę. 
 

PYTANIE NR 2: 

„Doświadczenie można jedynie przedstawić poprzez zrealizowane większe projekty (zlecane), 

pojedyncze kursy indywidualne nie mają znaczenie?” 

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 2: 

Zgodnie z treścią cz. V IWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

przedłożą kompletną ofertę, w tym m.in. dokumenty potwierdzające spełnianie warunku dotyczącego 

posiadania odpowiedniego doświadczenia. W ramach ww. dokumentu Wykonawca jest zobowiązany 

wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną 

usługę polegającą na przeprowadzeniu kursu pozwalającego jego uczestnikom/uczestniczkom nabyć 

umiejętności z zakresu:  

a) w przypadku składania oferty na część A: prawa jazdy kat. B o wartości usługi na kwotę,  

co najmniej 10.000,00 zł brutto; 

b) w przypadku składania oferty na część B: prawa jazdy kat. C i/lub kat. C+E o wartości 

usługi na kwotę, co najmniej 2.800,00 zł brutto 

wraz z załączeniem dowodu, wskazującego, że usługa, o której mowa w lit. a) – b) została wykonana 

należycie. 

Pod pojęciem jednej usługi Zamawiający rozumie przeprowadzenie zajęć na rzecz zewnętrznego 

dla Wykonawcy podmiotu zrealizowanych w ramach jednej umowy. 

Wykonawca winien tym samym wykazać, iż zrealizował co najmniej jedną usługę na rzecz 

zewnętrznego podmiotu o wartości odpowiedniej dla danej części postępowania. 
 

Zamawiający informuje, iż udzielenie wyjaśnień na pytania jw. pozostaje bez wpływu na termin 

składania i otwarcia ofert określony w cz. VIII IWZ. 
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