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Znak sprawy: DG.340.108.18  
 

 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 39 
ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) 
oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie   
 
Przedmiot zamówienia:  Przeprowadzenie poradnictwa zawodowego połączonego z badaniem 
predyspozycji zawodowych dla 654 wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego (w tym dla 246 osób w wieku 12-18 
lat i 408 osób w wieku powyżej 18 lat), mającego na celu udzielenie tym osobom wsparcia w 
zakresie przygotowania ich do wyboru drogi zawodowej 
 
Przetarg nieograniczony na realizację usług doradztwa zawodowego (kod CPV 85312320-8)   
 
Zamawiający: Województwo Dolnośląskie, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego 
Kadr w Legnicy plac Zamkowy 1, 59-220 Legnica tel. 76 682 48 64; faks: 76 862 21 50 
www.centrumzamek.pl  
  
Legnica, dnia 14 września 2018 r.  
  
Zamawiający informuje, iż wpłynęło do niego zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 22 sierpnia 2018 r. W odpowiedzi na 
zapytanie wyjaśnia się, co następuje:  

1. Treść zapytania: „Dlaczego Zamawiający stawia warunek posiadania zezwolenia na 
wykonywanie regularnych kursów przewozu osób skoro przetarg dotyczy poradnictwa 
zawodowego?” Odpowiedź Zamawiającego: W ww. przypadku chodzi o oczywisty błąd 
pisarski. Zamawiający nie stawia takiego warunku w przedmiotowym postępowaniu. 

2. Treść zapytania: „Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie oceny spełniania warunku udziału 
dotyczącego doświadczenia Wykonawcy w przeprowadzeniu poradnictwa lub 
doradztwa zawodowego: Jeśli usługa zrealizowana przez Wykonawcę spełnia oba 
warunki wskazane przez Zamawiającego to czy można ją wykazać w obydwu kryteriach 
czy należy wykazać ją wyłącznie w jednym z kryteriów?” Odpowiedź Zamawiającego: 
Usługę spełniającą oba warunki (realizacja usług poradnictwa oraz doradztwa 
zawodowego) można wykazać osobno dla każdego z kryteriów. 
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