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

Częstochowa 12.08.2014 r.
W dniu 11.08.2014 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:
1) „Zamawiający podaje, że w przypadku kursu Prawa jazdy kat. B oraz Przedstawiciela
handlowego z prawem jazdy kat. B, aby spełnić wymogi określone w art. 22 i nie
podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp, Wykonawca musi wykazać, że
dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 6 dopuszczonymi do ruchu pojazdami
przystosowanymi do prowadzenia nauki jazdy kat. B. Czy należy załączać dowody
rejestracyjne samochodów, czy wystarczy wykazanie 6 pojazdów w Załączniku nr 8 –
Wykaz pomieszczeń oraz sprzętu - z ich numerami rejestracyjnymi?”
2) Czy należy załączać kopie legitymacji instruktorów nauki prawa jazdy kat. B, czy
wystarczy wypisać nazwiska instruktorów w Wykazie kadry?
Odp. 1
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym do wykonania zamówienia dla zadania nr 1 – Kurs prawa jazdy
kat. B oraz dla zadania nr 7 - Kurs przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B.,
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 6
dopuszczonymi do ruchu pojazdami przystosowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia,
spełniającymi wymagania określone w przepisach w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. W związku z powyższym Wykonawca jest
zobowiązany dołączyć do ofert prawidłowo wypełniony załącznik nr 8 do SIWZ, tj. wykaz
pomieszczeń oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia wraz z informacją
o podstawie dysponowania tymi zasobami.
Zamawiający nie wymaga kserokopii dowodów rejestracyjnych ww. pojazdów.
Odp. 2
Wykonawca potwierdza spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, składając oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 9 do SIWZ Wykaz osób, które będą uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia. Kserokopie legitymacji
instruktorów nauki jazdy nie są wymagane.
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