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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 04 lutego 2020 r. 

wpłynęły wnioski Wykonawców 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: 

„Czy w ramach kursu na prawo jazdy kat. B organizujemy jako Wykonawca badania lekarskie w celu 

uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę przez kursantów?” 

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 1: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią załącznika A do IWZ - opis przedmiotu zamówienia  

(CZĘŚĆ A) (…) na dzień przystąpienia do kursu skierowani uczestnicy/-czki będą posiadali profile 

kierowców. 
 

PYTANIE NR 2: 

„Czy w ramach kursu na prawo jazdy kat. C, CE i kwalifikację oraz kat. C i kwalifikację organizujemy 

ciepły posiłek w ramach zajęć teoretycznych?” 

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 2: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią załącznika B do IWZ - opis przedmiotu zamówienia 

dotyczącego Kursu prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną oraz kat. C i C+E  

z kwalifikacją wstępną przyspieszoną, Zamawiający nie wymaga zapewnienia wyżywienia. 

 

PYTANIE NR 3: 

„Mam pytanie, czy do osobogodziny do kat. B doliczyć też koszt egzaminu jeśli jest wyszczególniona  

w tabeli osobno? W tabeli do kat. C, C+E również jest osobno wycena kosztu egzaminu ale w opisie 

pod tabelą jest wytłumaczenie, że trzeba doliczyć koszt egzaminu do osobogodziny” 

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 3: 

Zamawiający informuje, iż zarówno w przypadku składania oferty na CZĘŚĆ A jak i na CZĘŚĆ B 

postępowania w formularzu oferty (odpowiednio do części postępowania: załącznik nr 1A;  załącznik 

nr 1B do IWZ)  cena za osobogodzinę zajęć nie obejmuje kosztów egzaminów zewnętrznych. Koszty 

egzaminów zewnętrznych należy wykazać oddzielnie w formularzu oferty w odpowiedniej pozycji 

tabeli Szczegółowej wyceny zamówienia. 

W przypadku obu części postępowania opisy pod tabelą Szczegółowej wyceny zamówienia zawierają 

przykładowy katalog kosztów i ryzyk związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, które należy 

ująć w cenie oferty.  
 

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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