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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
NR PGD/SLUPSK/008 na przeprowadzenie szkoleń i kursów 

 
W trakcie prowadzonego postępowania Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

SIWZ: 
 

Pytanie Wykonawcy: 
dot. części III - kurs SEP: Czy kurs w danym roku będzie prowadzony w jednej grupie 25 osobowej, czy w 
mniejszych grupach? 
dot. cz. XXI - kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych): Rocznie ma zostać przeszkolonych 52 
osoby, czy osoby te będą podzielone na grupy, jeżeli tak to ile będzie grup? 
dot. cz. XXII - Spawanie stali niestopowych elektroda topliwą - metoda MAG - 135 - I moduł: Rocznie ma 
zostać przeszkolonych 30 osób, czy osoby te będą podzielone na grupy, jeżeli tak to ile będzie grup? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji części teoretycznej kursów w grupach maksymalnie 25-26 
osobowych. 
 
Pytanie Wykonawcy: 
dot. cz. III - kurs SEP: Czy szkolenie może zostać przeprowadzone w jednym dniu - 8 godzin? 
dot. cz. XVIII - kurs SEP: Czy szkolenie może zostać przeprowadzone w jednym dniu - 8 godzin? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, jeżeli będzie to sobota w godzinach 8-16. 

 
Pytanie Wykonawcy: 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji części teoretycznej kursów w grupach maksymalnie 25-26 
osobowych. 

 
 

Pytanie Wykonawcy: 
dot. cz. III, XVIII, XXI, XXII: W jakich dniach i  godzinach mogą być prowadzone kursy? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wszystkie kursy i szkolenia, nie tylko te, o które pyta Wykonawca winny odbywać się z uwzględnieniem faktu, 
że ich uczestnikami będą czynni uczniowie uczęszczający na co dzień do szkół ponadgimnazjalnych lub 
nauczyciele. W związku z powyższym harmonogramy zajęć będą opracowywane na bieżąco tak, żeby umożliwić 
godzenie nauki w szkołach z uczestnictwem na zajęciach dodatkowych. 
 
Pytanie Wykonawcy: 

czy sale do przeprowadzenia kursu SEP, wózki widłowe oraz spawanie  będą udostępnione bezpłatnie? 
czy spawalnia do przeprowadzenia kursu spawania będzie udostępniona bezpłatnie? 
czy plac manewrowy do przeprowadzenia kursu na wózki widłowe będzie udostępniony bezpłatnie?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udostępni Wykonawcom tylko i 
wyłącznie sale szkoleniowe, to jest pomieszczenia do zajęć teoretycznych (sala szkoleniowa z ławkami i tablicą 
oraz rzutnikiem multimedialnym). Wszystkie urządzenia i maszyny oraz pojazdy wykorzystywane do realizacji 
części praktycznej zapewniają Wykonawcy. Wykonawca kursu operatora wózka winien także dysponować 
placem manewrowym na terenie miasta Słupska, na którym odbędą się zajęcia praktyczne. 
 
Pytanie Wykonawcy: 
Gdzie mają odbywać się kursy i szkolenia? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wszystkie kursy i szkolenia winny odbywać się na terenie miasta Słupska lub w takich miejscowościach, do 
których regularnie kursują autobusy komunikacji miejskiej Słupsk. 
 
Pytanie Wykonawcy: 
Na ile części postępowania może złożyć ofertę jeden Wykonawca? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. 
 
 

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w 
przygotowywanych ofertach. 

 
 

       Z poważaniem, 

 

         Kamil Zbroja 


