
 

 

 

 

OR.272.1.5.2016      Brzeg, dnia 13  grudnia 2016 r.  

 

 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.  

„Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i uczennic szkół 

ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski w ramach 

projektu »Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe«” 

 

 

 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r, poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” 

Zamawiający informuje, że dnia 29 listopada 2016 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek od 

Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela                 

w przedmiotowym postępowaniu następujących odpowiedzi:  

 

Pytanie nr 1.  

W związku z opublikowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego OR.272.1.5.2016  proszę 

o doprecyzowanie specjalności, zakresu i ilości godzin szkolenia. Uprawnienia na jakie 

urządzenia lub maszyny powinien zdobyć uczestnik szkolenia?:  

Ad. Część nr 6 i nr 19. Kurs operatora koparek, spycharek, małych dźwigów budowlanych - 

w treści jeszcze wymieniana jest koparkoładowarka. 

Jakie uprawnienia będą zdobywać uczniowie? Na każde z wymienionych urządzeń 

wymagane są oddzielne uprawnienia.  

Zgodnie z obowiązującym programem  Kurs operatorów koparek trwa min 176 godzin + 26 

godzin stażu wstępnego w zakresie eksploatacji. Kurs operatora koparkoładowarki                           

i spycharki podobnie –176 godzin + 26 staż wstępny. Kurs kończy się egzaminem 

państwowym i wydaniem uprawnień przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa 

Skalnego.  

Natomiast dźwigów budowlanych jest kilka rodzajów i każdy kurs jest zakończony 

egzaminem prowadzonym przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego. 

Ad.Część 8 – Kurs spawalniczy.  

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Instytutu Spawalnictwa program szkolenia                        

w metodzie MMA obejmuje 163 godziny, Program szkolenia metodą 311 obejmuje 127 

godzin a szkolenie metodą MAG obejmuje 145 godzin. Razem 435 godzin. Ponieważ 

niektóre tematy się pokrywają, łączny czas szkolenia można skrócić do 380 godzin. 

Ad. Część 12. Kurs spawalniczy MIG, MAG, TIG. W specyfikacji podano 140 godzin. 

Zgodnie z programem MIG- 153 godz. MAG- 145 godz. TIG -92 godz. Razem 392.  Łącząc 

szkolenia minimalna ilość godzin 360. 

 

Proszę zatem o sprecyzowanie rodzaju szkolenia i ilości godzin, gdyż przedstawione                        

w specyfikacji kryteria nie umożliwiają wykonanie zadania z należytą starannością i nie będą 

podstawą do dopuszczenia słuchaczy do egzaminu państwowego. 



 

Czy referencje potwierdzające należyte wykonanie usługi szkoleniowej a wydane wcześniej 

niż 3 m-ce przed składaniem oferty będą uwzględniane w rozpatrywaniu kryterium 

doświadczenia? 
 
 

Odpowiedź nr 1 

 

Ad. Część nr 6 i nr 19. 

Przy składaniu oferty należy rozpisać każdy z kursów osobno z podaniem ilości godzin                     

i ceny: kurs operatora koparek, kurs operatora spycharek, kurs operatora małych dźwigów 

budowlanych, kurs operatora koparko – ładowarki.  

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia podano ilość godzin z jednoczesnym 

określeniem „minimum”. Ilość godzin kursu zaoferowana przez Wykonawcę powinna być 

wystarczająca, aby kursant mógł zdobyć uprawnienia wskazane w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Należy podać ilość godzin koniecznych do uzyskania uprawnień                 

w zakresie takiego urządzenia oraz cenę kursu z uzyskaniem uprawnień. 

 

 

Ad. Część 8 

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia podano ilość godzin z jednoczesnym 

określeniem „minimum”. Ilość godzin kursu zaoferowana przez Wykonawcę powinna być 

wystarczająca, aby kursant mógł zdobyć uprawnienia wskazane w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 

 

Ad. Część 12. 

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia podano ilość godzin z jednoczesnym 

określeniem „minimum”. Ilość godzin kursu zaoferowana przez Wykonawcę powinna być 

wystarczająca, aby kursant mógł zdobyć uprawnienia wskazane w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty wykaz usług wykonanych,              

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 

ostatnich 3 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 

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli              

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

Zgodnie z powyższym, jeżeli usługa została już wykonana, to referencje potwierdzające jej 

należyte wykonanie mogą być wydane wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 



składania ofert. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

 

 

 

 

Zamawiający przypomina, że przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowią 

integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.  

 

 

 

 

        STAROSTA 

 

        Maciej Stefański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania: 

- zamieszczono dnia 13 grudnia 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu; 

- przekazano Wykonawcy, który zadał zapytania. 

 

Sporządziła: Anna Woroszczuk 

Sprawdziła i zaakceptowała: Genowefa Prorok 


