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Biała Podlaska 22-06-2020

Odpowiedź na pytanie do SIWZ.
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na Kurs: Kierowca – operator wózków jezdniowych z
wymianą butli gazowych w ramach projektu pn.: „Jestem – więc działam”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie
(ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 551883-N-2020 z dnia
2020-06-18 r.)
Powiat Bialski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, ul.
Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843)
informuje iż:
Zadano następujące pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:
1.Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 1 - Ilość godzin szkolenia:
Szkolenie może być prowadzone wyłącznie na podstawie programu zatwierdzonego przez
Urząd Dozoru Technicznego dysponujemy programem zatwierdzonym przez Urząd
Dozoru Technicznego, w którym zgodnie z wytycznymi UDT mamy
- 35 godzin szkolenia w tym:
- 25 teoria
- 10 praktyka
Prosimy o informację na jakiej podstawie została wyliczona ilość 50 godzin szkolenia?
2. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 6: "Wydanie zaświadczenia zgodnie z rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych."
Zaświadczenie takie zgodnie z prawem mogą wydawać wyłącznie: placówki kształcenia
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego lub ośrodki dokształcania i doskonalenia
zawodowego.Wymaganie takich dokumentów wyklucza inne podmioty np. instytucje rynku
pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową; Zgodnie z
warunkami przetarg ma formę nieograniczoną, wprowadzenie tego zapisu powoduje
eliminację oferentów z Białej Podlaskiej, bądź skłania do wystawienia dokumentów
bezpodstawny prawnej.

3. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 7." Kurs kończy się egzaminem UTD i certyfikatem
UTD"

Niestety jest to warunek niemożliwy do spełnienia ponieważ:
Egzaminy dla operatorów urządzeń transportu bliskiego jakimi są wózki jezdniowe
podnośnikowe z napędem silnikowym przeprowadza Urząd Dozoru Technicznego. (UDT)
pozytywny wynik egzaminu jest potwierdzony wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego
uprawniającego do obsługi urządzeń technicznych wydawanego przez Urząd Dozoru
Technicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia
21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy
obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu
ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1008)

Odpowiedz na pytania:
Ad. 1
Program kursu jest realizowany zgodnie z posiadanym przez zamawiającego
zatwierdzonym przez UDT programem. W celu lepszego przygotowania
uczestników do kursu proponujemy zwiększenie ilości godzin do 50.
Poświęcenie większej ilości czasu na newralgiczne zagadnienia nie łamie
wytycznych co do programu kursu.
Ad. 2
Zamawiający dopuszcza wydanie zaświadczenia na druku stosowanym przez
Wykonawcę.
Ad. 3
Wykonawca w uzgodnieniu z UDT umawia i organizuje egzamin oraz go
opłaca.

