
 

 

 Legnica 12.10.2021r. 

DG.340.72.21 

Wszyscy Wykonawcy 

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  na realizację usługi pn. 

„Przeprowadzenie zajęć doradztwa zawodowego jako wsparcia w zakresie przygotowania do 

wyboru drogi zawodowej oraz zbadanie predyspozycji zawodowych wychowanków 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu 

województwa dolnośląskiego”. 

                                     W związku z wniesionymi przez Wykonawcę zapytaniami do specyfikacji warunków zamówienia 

w ww. postępowaniu zgodnie z art. 284 ust. 1  i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 

2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 – tekst jednolity z późn. zm.)  

oraz pkt. XI „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 swz, Zamawiający poniżej publikuje zapytania i 

odpowiedzi:  
      

        Zapytanie nr 1: 

 Zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale VI ust. 1 pkt. 1.3 SWZ Wykonawca zobowiązany jest  

do złożenia wraz z Formularzem ofert załącznika nr 2 Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę  

do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich 

czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, podstawę/formę zatrudniania osób 

wymaganych. Załączony wzór załącznik nr 2 do SWZ zawiera jednak jedynie tylko 2 kolumny: Forma/podstaw 

zatrudnienia i Proponowana rola w realizacji zamówienia. 

Brak jest kolumn, które umożliwiałyby wskazanie Informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz w 

ogóle wskazanie ich kwalifikacji zawodowych.”. Pytanie w jaki sposób Wykonawca (my) ma przestawić 

Zamawiającemu powyższe dane? 

        Odpowiedź: 

        Zamawiający informuje, że kolumny/ich opis zawarte w załączniku nr 2 pozwalają Wykonawcy na wpisanie-

podanie Zamawiającemu wszystkich wymaganych informacji  cyt.”…. 

 

Nazwisko i imię 

stanowisko 

Forma/podstawa zatrudnienia  

umowa o pracę  

Proponowana rola  

w realizacji zamówienia, 

kwalifikacje 

Imię i nazwisko 

…………………… 

Imię i nazwisko 

…………………… 

Imię i nazwisko 

…………………… 

Imię i nazwisko 

…………………… 

Imię i nazwisko 

………………….. 

  

       …”  

        Wykonawca ma możliwość podania formy zatrudnienia, podstawy zatrudnienia - kolumna nr 2, proponowana 

rolę w realizacji zamówienia i kwalifikacje – kolumna nr 3  oraz wykazania podstawy dysponowania poprzez 

wypełnienie TABELI  nr I jeżeli Wykonawca dysponuje wymaganymi osobami osobiście  lub TABELI nr 2  

jeżeli Wykonawca POLEGAŁ BĘDZIE  

na  osobach innego podmiotu – stąd dwie odrębne tabele. 

 

 

       

 



 

 

Zapytanie nr 2: 

 

      czy ja jako KONSORCJUM: 

- w załączniku 2 wypełniam tabelę II 

Odpowiedź: 

        Zamawiający informuje, że jako KONSORCJUM wypełniacie Państwo Tabele nr 1, bo składacie ofertę jako 

podmiot-konsorcjum, w związku z powyższym to konsorcjum –podmiot składający ofertę dysponuje 

wymaganymi  osobami.  
       

      Zapytanie nr 3: 

      czy ja jako KONSORCJUM: 

       - w załączniku 3 wypełniam tylko jeden egzemplarz załącznik nr 3 za całe konsorcjum i w kolumnie  

7 UWAGI wpisuję, że bazuję na doświadczeniu zawodowych członków konsorcjum i ich wymieniam  

z imienia i nazwiska oraz załączam oświadczenia każdego członka konsorcjum o oddaniu przez nich do dyspozycji 

konsorcjum swojego doświadczenia, czy każdy członek konsorcjum wypełnia oddzielnie załącznik nr 3  

        Odpowiedź: 

        Zamawiający informuje, że wypełniacie Państwo tylko jeden egzemplarz załącznik nr 3 za całe konsorcjum i 

w kolumnie 7 UWAGI wpisujecie, że bazujecie na doświadczeniu zawodowych członków konsorcjum i ich 

wymieniacie z imienia i nazwiska oraz załączacie oświadczenia każdego członka konsorcjum o oddaniu przez 

nich do dyspozycji konsorcjum swojego doświadczenia. 

       

      Zapytanie nr 4: 

      czy ja jako KONSORCJUM: 

- czy załącznik nr 4 oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej wypełniam jedno jako pełnomocnik 

konsorcjum za całe konsorcjum, czy załączam oświadczenie w tej sprawie złożone przez każdego członka 

konsorcjum; 

        Odpowiedź: 

         Zamawiający informuje, że „Oświadczenie Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do 

grupy kapitałowej” - załącznik nr 4 do IDW złożyć musi każdy członek Konsorcjum, zgodnie z zapisami  pkt. 

VIII ppkt. 2 „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 swz cyt. „…2. Oferta składana przez Wykonawców 

występujących wspólnie zostanie utworzona  

z dokumentów wymienionych w art. VI IDW z zastrzeżeniem, iż każdy ze wspólnie ubiegających się  

o zamówienie Wykonawców zobowiązany jest złożyć załącznik nr 1 – oświadczenia oraz inne dokumenty, 

oświadczenia lub załączniki jeżeli dotyczą danych, informacji lub oświadczenia woli danego podmiotu…”.   

 

      Zapytanie nr 5: 

      czy ja jako KONSORCJUM: 

- czy załącznik nr 6 w sprawie RODO jak wyżej wypełniam jedno za całe konsorcjum, czy każdy członek 

oświadcza wypełniając taki załącznik. 

Odpowiedź: 

         Zamawiający informuje, że „Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO”  - załącznik nr 6 do IDW złożyć musi każdy członek 

Konsorcjum, zgodnie z zapisami  pkt. VIII ppkt. 2 „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 swz cyt. „…2. 

Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie zostanie utworzona z dokumentów wymienionych w 

art. VI IDW z zastrzeżeniem, iż każdy ze wspólnie ubiegających się o zamówienie Wykonawców zobowiązany jest 

złożyć załącznik nr 1 – oświadczenia oraz inne dokumenty, oświadczenia lub załączniki jeżeli dotyczą danych, 

informacji lub oświadczenia woli danego podmiotu…”.   

 

 

 

 

Sporządziła: Violetta Piwońska         

Legnica, dnia 12.10.2021  
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