Projekt „Zainwestuj w siebie – Program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Częstochowa 07.08.2014 r.
W dniu 06.08.2014 r. zwrócono się z zapytaniami do treści SIWZ przetargu
nieograniczonego na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje
zawodowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym
„Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”,
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, w zakresie zadania nr 10 - Kurs operator obrabiarek sterowanych
numerycznie CNC:
1)

„Specyfikacja zamówienia określa godzinowy wymiar szkolenia teoretycznego
i praktycznego, jednakże nie precyzuje ona jakiego rodzaju zajęcia mają to być.
W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy zajęcia z zakresu
programowania obrabiarek CNC są traktowane jako zajęcia teoretyczne czy
praktyczne?”

2) „Pragniemy zauważyć także, iż wykorzystywanie w szkoleniu programu Auto-Cad jest
możliwe tylko i wyłącznie przez ośrodki, które posiadają aktualne licencje producenta,
a licencje te mają nieliczne placówki na terenie kraju, czy w związku z tym
oprogramowanie to można zastąpić innym, posiadającym parametry na tym samym
poziomie?”
Odp. 1
Zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia program kursu ustala
Wykonawca. Pogram ten w minimalnym zakresie musi zawierać minimum programowe
określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia. W celu potwierdzenia, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom
określonym w specyfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawia program zajęć,
według załącznika nr 10 do SIWZ.
W zadaniu nr 10 - Kurs operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC - liczba godzin
dydaktycznych kursu ogółem winna wynosić min. 140 godzin dla każdej osoby, w tym:
− zajęcia teoretyczne 80 godz./os.
− zajęcia praktyczne 60 godz./os.
Określenie rodzaju zajęć, z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne, leży zatem po
stronie Wykonawcy, przy czym zgodnie z treścią rozdziału III ust. 2 SIWZ, program szkoleń
zawodowych winien być zgodny z krajowymi standardami kwalifikacji zawodowych
i modułowych programów szkolenia zawodowego znajdującymi się w internetowej bazie
danych, znajdującej się na serwerze Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl.
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Odp. 2
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie programu równoważnego o co najmniej takich
samych bądź lepszych parametrach jak program Auto-Cad.
W związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie.
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