
oznaczenie sprawy: ZP/251/018/U/16    Gdańsk, 30.09.2016 
Zapytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ 

 na usługę edukacyjną przeprowadzenia szkolenia Prince 2 Foundation oraz Agile Project 
Management Foundation dla studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki 

Gdańskiej 
 
Zamawiający informuje, że w dniu 28.09.2016 oraz 29.09.2016 wpłynęły zapytania, 
dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o brzmieniu: 
Pytanie nr 1: 
W części III SIWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 3 jest napisane, że Zamawiający dopuszcza 
możliwość składania ofert częściowych dla dowolnej liczby części, natomiast w części XIX SIWZ- 
Informacje dodatkowe pkt 2 jest napisane, iż Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
częściowych.  
Proszę o udzielenie informacji, czy Wykonawca może złożyć ofertę częściowo i jeżeli tak, na ile 
części?  

Odpowiedz: 
Zamawiający zmienia zapis w XIX  pkt. 2 SIWZ, Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych. 
Pytanie nr 2: 
W załączniku nr 1 do SIWZ pkt.14 jest napisane: „14. Informuję/informujemy*, że nie należę/nie 
należymy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 Nr 50 poz. 331, z późn. zm.).” 
Czy w sytuacji kiedy Wykonawca należy do grupy kapitałowej nie ma obowiązku wypełniania 
pkt.14? Nie ma opcji wyboru „nie należymy/należymy”. 

Odpowiedz: 
Zamawiający wykreśla z Załącznika nr 1 do SIWZ pkt. 14 w załączeniu poprawiony załącznik 
nr 1 do SIWZ. 
Pytanie nr 3: 
W SIWZ  rozdział XIV, punkt 3.3,w  podpunkcie c mowa jest o przyznaniu punktów za ilość godzin 
przeprowadzonych szkoleń przez konkretnego trenera. W jaki sposób będą Państwo przyznawać 
punkty w momencie gdy jeden trener posiada 150h, a drugi 300h (dedykowani do tego samego 
szkolenia)? Czy może brana będzie pod uwagę średnia suma godzin wszystkich zgłoszonych 
trenerów? 

Odpowiedź: 
Zamawiający przydzieli punkty na podstawie średniej sumy godzin wszystkich zgłoszonych 
trenerów do danego szkolenia Prince 2 Foundation/ Agile Project Management Foundation. 
Pytanie nr 3: 
Czy możemy wystartować w konkursie, ale podzielić realizację zadania innej firmie? 

Odpowiedź: 
W załączniku nr 1 do SIWZ pkt.7 Wykonawca ma obowiązek wskazać  

„Oświadczam/oświadczamy*, że zamówienie zamierzam/zamierzamy* zrealizować przy udziale 

podwykonawców, którzy będą realizować wymienione części zamówienia: ….” 

Pytanie nr 4 

Czy Państwo będą potrzebowali faktury ze zwolnieniem z podatku VAT?  Szkolenie będzie 
finansowane w całości ze środków publicznych? 
Tak. 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać w 
terminie do dnia 3.10.2016 r. do godziny 11:30. 
            
         Z wyrazami szacunku 


