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Dotyczy:  postępowania na przeprowadzenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji 

psychologa w ramach zadania „Spotkania dla rodziców”, do projektu „Małymi 
stópkami w wielki świat – uruchom

dzieci w radomskich przedszkolach w latach 2010
3.06.2011r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie 

oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl (numer 

 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759
jaka została udzielona w związku z przesłanym
specyfikacji istotnych warunkó
 
Pytanie : 
„ Jak należy rozumieć sformułowanie znajdujące się na końcu pierwszego akapitu punktu II. 
Przedmiot zamówienia, brzmiące: „spotkania zostaną zorganizowane cyklicznie”, a konkretnie 
jaki cykl czasowy Zamawiający ma na myśli? Czy przerwy pomiędzy kolejnymi spotkaniami w 
danym przedszkolu muszą być takie same, czy tez pomiędzy np. 1. 
może trwać 1 tydzień, a pomiędzy 2. 

Odpowiedź:   

Cykl spotkań Wykonawca będzie ustalał w chwili przystąpienia do realizacji zamówienia z 
Dyrekcją przedszkola. 

Pytanie : 
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Wszyscy wykonawcy
 
 

na przeprowadzenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji 
psychologa w ramach zadania „Spotkania dla rodziców”, do projektu „Małymi 

uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla 
adomskich przedszkolach w latach 2010-2013 ”, ogłoszonego w dniu 

. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie 
internetowej www.bip.radom.pl 

oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl (numer 
ogłoszenia: 156007 -2011). 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze.zm.), przesyłamy odpowiedź 
jaka została udzielona w związku z przesłanymi przez wykonawców zapytaniami
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w przetargu (pisownia oryginalna):

sformułowanie znajdujące się na końcu pierwszego akapitu punktu II. 
Przedmiot zamówienia, brzmiące: „spotkania zostaną zorganizowane cyklicznie”, a konkretnie 

asowy Zamawiający ma na myśli? Czy przerwy pomiędzy kolejnymi spotkaniami w 
danym przedszkolu muszą być takie same, czy tez pomiędzy np. 1. a 2. s

tydzień, a pomiędzy 2. a 3. spotkaniem 2,5 tygodnia?” 

Wykonawca będzie ustalał w chwili przystąpienia do realizacji zamówienia z 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Radom, dnia 9.06. 2010r. 

Wszyscy wykonawcy 

na przeprowadzenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji 
psychologa w ramach zadania „Spotkania dla rodziców”, do projektu „Małymi 

zajęcia dodatkowe dla 
ogłoszonego w dniu 

. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie 

oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl (numer 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
), przesyłamy odpowiedź 

i przez wykonawców zapytaniami dotyczącym 
w/w przetargu (pisownia oryginalna): 

sformułowanie znajdujące się na końcu pierwszego akapitu punktu II. 
Przedmiot zamówienia, brzmiące: „spotkania zostaną zorganizowane cyklicznie”, a konkretnie 

asowy Zamawiający ma na myśli? Czy przerwy pomiędzy kolejnymi spotkaniami w 
spotkaniem przerwa 

Wykonawca będzie ustalał w chwili przystąpienia do realizacji zamówienia z 



Czy możliwe jest przeprowadzenie jednego dnia więcej niż jednego spotkania z jednym 
przedszkolu? 

Odpowiedź:   

W związku z tym, iż jedno spotkanie to 2 godziny zegarowe nie ma możliwości 
przeprowadzenia więcej niż jednego spotkania jednego dnia. 

Pytanie : 

W jakich godzinach możliwa jest organizacja spotkań w przedszkolach (proszę o podanie 
godziny rozpoczęcia pierwszego spotkania i godziny zakończenia ostatniego)? 

Odpowiedź:   

Organizowanie spotkań w przedszkolach możliwe będzie po godzinach pracy, a więc od godz. 
16.00 po uprzednim ustaleniu terminu i godziny z Dyrekcją przedszkola. 

Pytanie : 

Czy możliwa jest organizacja spotkań w soboty lub niedziele? 

Odpowiedź:   

Terminy oraz dni do spotkań Wykonawca będzie konsultował z Dyrekcją danego przedszkola 
w chwili przystąpienia do realizacji zamówienia. 

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający dokonuje 
modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w 
następujący sposób:  
 

I. W pkt II SIWZ Przedmiot zamówienia Zamawiający: 

• wprowadza  po drugim akapicie następujący zapis: 
 

Cykl spotkań Wykonawca będzie ustalał w chwili przystąpienia do realizacji zamówienia z 
Dyrekcją przedszkola. W związku z tym, iż jedno spotkanie to 2 godziny zegarowe nie ma 
możliwości przeprowadzenia więcej niż jednego spotkania jednego dnia. Organizowanie 
spotkań w przedszkolach możliwe będzie po godzinach pracy, a więc od godz. 16.00 po 
uprzednim ustaleniu terminu i godziny z Dyrekcją przedszkola. Terminy oraz dni do spotkań 
Wykonawca będzie konsultował z Dyrekcją danego przedszkola w chwili przystąpienia do 
realizacji zamówienia. 

II. W pkt XVI ust. 1 i 2 SIWZ zapis w brzmieniu: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w 
Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53) w 
terminie do dnia 13.06.2011r. do godz. 11:00. 

 



2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która 
będzie posiadać oznaczenia: 

"Oferta na przeprowadzenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji psychologa w 
ramach zadania „Spotkania dla rodziców”, do projektu „Małymi stópkami w wielki 

świat – uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich 
przedszkolach w latach 2010-2013 ”, znak BZP.271.723.2011.PDK”  

oraz  „Nie otwierać przed 13.06.2011r. godz. 11:30” 
 

 
zostaje zastąpiony następującym zapisem:  
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w 

Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53) w terminie 
do dnia 15.06.2011r. do godz. 11:00. 

 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która 
będzie posiadać oznaczenia: 

"Oferta na przeprowadzenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji psychologa w 
ramach zadania „Spotkania dla rodziców”, do projektu „Małymi stópkami w wielki 

świat – uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich 
przedszkolach w latach 2010-2013 ”, znak BZP.271.723.2011.PDK”  

oraz  „Nie otwierać przed 15.06.2011r. godz. 11:30” 
 

 
III. W pkt XVII ust. 1 SIWZ zapis w brzmieniu: 
 

Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w 
Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter) w 
dniu 13.06.2011r. o godz. 11:30. 

 

zostaje zastąpiony następującym zapisem:  
 
Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w 
Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter) w 
dniu 15.06.2011r. o godz. 11:30. 

 

 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 
 


