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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
dodatkowych z języka angielskiego w ramach zadania: „Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego”, 
w ramach projektu „Lepsza edukacja najlepszą inwestycją
uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011
na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie inter
w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 
- 2013).  

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone 
w związku z przesłanymi przez wykonawc
zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna): 
 
Pytanie 1: 
„Wykonawca (…) prosi o udzielenie informacji czy Zamawiający przewiduje możliwość wymiany kadry 
dydaktycznej w czasie prowadzenia szkolenia wynikłej z sytuacji nagłej nie dającej przewidzieć się na 
etapie sporządzenia oferty oraz podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że nowe oso
prowadzenia zajęć, będą posiadały kwalifikacje tożsame lub wyższe, aniżeli osoby wskazane w ofercie 
przetargowej”. 
 
Odpowiedź na pytanie 1: 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, posiadającą kwalifikacje zgodne  z zapisem pkt. IX.3.1 SIWZ. Zamawiający 
zweryfikuje spełnianie warunku określonego w pkt. IX.3 SIWZ 
powyższego Zamawiający nie widzi przeszkód, żeby w trakcie realizacji zamó
osoby wykonującej zamówienie, pod warunkiem, iż osoba ta będzie spełniać wymagania określone 
w pkt. IX.3.1 SIWZ. 
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Wszyscy Wykonawcy

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia zajęć 
dodatkowych z języka angielskiego w ramach zadania: „Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego”, 

ramach projektu „Lepsza edukacja najlepszą inwestycją- zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla 
uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013”., 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: 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone 

w związku z przesłanymi przez wykonawcę zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna):  

o udzielenie informacji czy Zamawiający przewiduje możliwość wymiany kadry 
dydaktycznej w czasie prowadzenia szkolenia wynikłej z sytuacji nagłej nie dającej przewidzieć się na 
etapie sporządzenia oferty oraz podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że nowe oso
prowadzenia zajęć, będą posiadały kwalifikacje tożsame lub wyższe, aniżeli osoby wskazane w ofercie 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć 
siadającą kwalifikacje zgodne  z zapisem pkt. IX.3.1 SIWZ. Zamawiający 

warunku określonego w pkt. IX.3 SIWZ na etapie oceny oferty
powyższego Zamawiający nie widzi przeszkód, żeby w trakcie realizacji zamówienia nastąpiła
osoby wykonującej zamówienie, pod warunkiem, iż osoba ta będzie spełniać wymagania określone 
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Wszyscy Wykonawcy 

usługę przeprowadzenia zajęć 
dodatkowych z języka angielskiego w ramach zadania: „Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego”,  

zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla 
głoszonego w dniu 04.02.2013r. 

netowej www.bip.radom.pl oraz 
w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 47224 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone  

zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków 

o udzielenie informacji czy Zamawiający przewiduje możliwość wymiany kadry 
dydaktycznej w czasie prowadzenia szkolenia wynikłej z sytuacji nagłej nie dającej przewidzieć się na 
etapie sporządzenia oferty oraz podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że nowe osoby wskazane do 
prowadzenia zajęć, będą posiadały kwalifikacje tożsame lub wyższe, aniżeli osoby wskazane w ofercie 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć  
siadającą kwalifikacje zgodne  z zapisem pkt. IX.3.1 SIWZ. Zamawiający 

na etapie oceny oferty. Wobec 
ienia nastąpiła zmiana 

osoby wykonującej zamówienie, pod warunkiem, iż osoba ta będzie spełniać wymagania określone  
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