
 

 

MUP.PKIII.371.2.2021.KA             Lublin, 16.03.2021 r. 

         

 

 

Działając zgodnie z art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn.  zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 

w ramach prowadzonego postępowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy  

w celu udzielenia zamówienia na: Usługi szkoleń grupowych na 2021 rok dla osób bezrobotnych  

i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w MUP w Lublinie w ramach projektów pt.: 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin” (V) 

 i „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin” (VI), w związku   

z wniesionymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia przekazuje treść 

wniesionych pytań wraz z wyjaśnieniami. 

 

 

Treść pytania nr 1 

„1. Czy jeśli na szkoleniu Operator koparko- ładowarka kl.III, będziemy wynajmować plac i koparkę 

do zajęć praktycznych musimy dołączyć do oferty wypełniony załącznik nr.11?” 

 

Treść pytania nr 2 

„2. W związku z powyższym czy dodatkowo musimy przedstawić Państwu do  

przetargu oświadczenie z podpisem wynajmującego?” 

 

Treść pytania nr 3 

„3. Czy osoba wynajmująca nam sprzęt i pomieszczenia musi podpisać nam załącznik 2 i 3?” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1,2,3: 

W ramach odpowiedzi na wniesione pytania Zamawiający wyjaśnia, iż obowiązek złożenia 

oświadczenia o udostępnieniu niezbędnych zasobów zgodnie z załącznikiem do SWZ nr 11 oraz 

załączniki nr 2 i 3 wynika z faktu oddania do dyspozycji sprzętu w związku z zobowiązaniem osób 

będących właścicielami potencjału niezbędnego do wykazania warunku udziału w postępowaniu. 

 

Treść pytania nr 4 

„ 1. Posiadam Pełnomocnictwo do składania ofert w imieniu Spółki – Pełnomocnictwo w wersji 

papierowej jest podpisane przez Prezesa Zarządu i dodatkowo jego podpisem kwalifikowanym – czy 

podpis może być z data wcześniejszą niż Ogłoszenie o zamówieniu?” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Tak.  

 

Treść pytania nr 5 

„ 2. Zał 11 do SIWZ – czy podpisują  

a. wykładowcy zatrudnieniu na podstawie umów zleceń? 

b. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i udostępniające nam np. miejsce 

lub maszynę do realizacji zajęć praktycznych? 



 

c. do tej pory wystarczały załączane do oferty porozumienia o współpracy i zobowiązanie do 

udostępnienia zasobów na naszych drukach” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Złożenie załącznika Nr 11 do SWZ dotyczy sytuacji jeśli Wykonawca polega na zasobach 

innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP oraz zamierzających powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

Zamawiający określił formę i sposób złożenia dokumentów w Rozdziale 9 SWZ.  

 

   

    

Zamawiający na podstawie art. 286 ustawy przedłuża termin składania ofert następująco: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie: 

-  pkt 14.2 i 14.3 SWZ poprzez przedłużenie terminu składania ofert w następujący sposób: 

 

„14.2. Termin składania ofert: 19 marca 2021r. godzina 10:00. 

 

14.3. Termin otwarcia ofert: 19 marca 2021r. godzina 12:00.”. 

 

Jednocześnie zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ  w zakresie pkt 15.1 – termin związania 

ofertą, który otrzymuje brzmienie: 

„15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 18 kwietnia 2021 r.” 
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