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Warszawa, dnia 21.12.2020 r. 

 

Dotyczy postepowania nr OPS/BL/PZP/2/2020 pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 

pracowników OPS Dzielnicy Białołęka w związku z realizacją przez OPS Dzielnicy Białołęka m.st. 

Warszawy projektu pt. „Profesjonalni w działaniu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.” 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 

2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej „Pzp” 

informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”). Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z 

odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 

Pytanie nr 1 

„Czy ze względu na trwającą pandemię oraz kwestie ekologiczne dopuszczają Państwo 

składanie ofert w formie elektronicznej?” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej, oferty należy składać  

w formie papierowej w sposób wskazany w SIWZ. 

 

Pytanie nr 2 

„Rozumiem, że tak jak było przy wstępnej wycenie szkoleń - szkolenia są (prócz jednego) w 

trybie stacjonarnym i maja być to szkolenia poza Państwa siedzibą ( prócz superwizji) z 

cateringiem?” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zgodnie z treścią Opisu Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, 

szkolenia stanowiące przedmiot zamówienia nr 2-6 odbędą się stacjonarnie, szkolenie 

będące przedmiotem zamówienia części nr 7 odbędzie się w formie zdalnej - online. 

Zamawiający zapewnia sale wykładową na terenie dzielnicy Białołęka w celu 

przeprowadzenia szkoleń będących przedmiotem zamówienia części nr 2-5 oraz sale w 

siedzibie Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu zamówienia dla części nr 6.  

Zamawiający zapewnia również lunch dla uczestników i prowadzącego w zakresie części nr 

2-4 zamówienia. Zamawiający zwraca uwagę, że w zakresie części nr 1 zamówienia – 

szkolenie zaplanowane było w formie stacjonarnej, Zamawiający podjął decyzje o zmianie 

formy prowadzenie tego szkolenia na formę zdalną – online (vide: odpowiedź na pytanie nr 

4). 

 

Pytanie nr 3 

„Czy warsztaty przeprowadzone z pracownikami socjalnymi na temat modelu oddzielenia 

można traktować jako usługę konsultacji grupowych na temat wdrażania modelu oddzielenia. 

Ponadto nie jest jasne zdefiniowanie jak należy  rozumieć 1 usługę konsultacji. Np. w (nazwa 

instytucji) w ciągu 2 lat przeprowadziłam 1760 godzin konsultacji, czy to jest jedna usługa 

czy 260 usług konsultacyjnych, które trwały od 6 do 7 godzin. 



 

2 
 

Na pewno lepszym miernikiem w przypadku konsultacji jest liczba godzin” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający informuje, że warsztatów przeprowadzonych z pracownikami socjalnymi na 

temat modelu oddzielenia nie można traktować jako usługi konsultacji grupowych na temat 

wdrażania modelu oddzielenia. 

Ponadto Zamawiający dodaje następujące zapisy do SIWZ: 

W Rozdziale 12 ust. 3 pkt 3 ppkt 3.6. SIWZ -  „Poprzez 1 (jedną) usługę konsultacji 

grupowych należy traktować konsultacje grupowe realizowane przez Wykonawcę na rzecz 

danego podmiotu w ramach jednej umowy, przy czym liczba zrealizowanych godzin 

konsultacji musi wynosić minimum 10 (1 godzina=60 minut). UWAGA: Usługi powinny być 

zrealizowane na rzecz min. 2 różnych podmiotów”  

oraz 

W Rozdziale 24 opisie przyznawania punktów w kryterium pozacenowym „Doświadczenie 

trenera” dla części nr 6 Zamawiający dodaje następujące zdanie: „Poprzez 1 (jedną) usługę 

konsultacji grupowych należy traktować konsultacje grupowe realizowane przez Wykonawcę 

na rzecz danego podmiotu w ramach jednej umowy, przy czym liczba zrealizowanych godzin 

konsultacji musi wynosić minimum 10 (1 godzina=60 minut)”. 

 

Pytanie nr 4 

„W związku z pandemią i obostrzeniami sanitarnymi w kraju (organizacja szkoleń/spotkań 

stacjonarnych do 5 osób) proszę o informację czy przewidują Państwo zmianę formy 

szkolenia ze stacjonarnej na online? Czy ewentualnie odłożenie szkoleń w czasie? 

Do przeszkolenia są grupy po 10 os. w tym momencie i myślę, że przez najbliższy kwartał 

będzie to niemożliwe, gdyż mamy ograniczenia." 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający postanowił dokonać zmiany w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla części nr 1 

zamówienia polegającej na zmianie formy prowadzenia szkoleń, zmieniając formę 

stacjonarną na formę zdalną. Zamawiający nie dokonuje zmian formy prowadzenia szkoleń 

dla części nr 2-7. Zamawiający nie zmienia terminów realizacji szkoleń. 

 

Zamawiający dokonuje zmian terminów składania i otwarcia ofert: 

Termin składania ofert: 

z dnia 23.12.2020 r. do godz. 09:00 na dzień 28.12.2020 r. do godz. 09:00 

Termin otwarcia ofert: 

z dnia 23.12.2020 r. do godz. 09:15 na dzień 28.12.2020 r. do godz. 09:15 

 

 

Zamawiający zaprasza do składania ofert w terminie do 28.12.2020 r. do godziny 09:00. 
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