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Katowice, 12 kwietnia 2021 r. 
 

 
 

 
 

Wszyscy Wykonawcy 

 
 

W związku z ogłoszonym postępowaniem 21/PASUSZ/FRDL wpłynęły pytania:  
 

 

 
Pytanie nr 1 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników kursu w zależności od stanu rekrutacji 
na kurs. Ostateczna ilość zrealizowanych na podstawie niniejszej umowy usług w całym okresie jej 
obowiązywania będzie uzależniona od rzeczywistej rekrutacji uczestników. W związku z tym, całkowita wartość 
umowy może być niższa od jej wartości maksymalnej wskazanej w ofercie. W takim wypadku Wykonawcy nie 
przysługuje roszczenie o zapłatę różnicy pomiędzy wartością całkowitą, wynikającą z zsumowania cen usług 
wykonanych w okresie trwania umowy, a maksymalną wartością umowy. 
  

jaka jest minimalna i maksymalna liczba uczestników ? 
 

Odpowiedź do pyt. 1: 

Zamawiający nie wskazuje w szczegółowym opisie warunków realizacji zamówienia minimalnej liczby 
uczestników. W każdym zadaniu w opisie jest wskazana max liczba uczestników i wynosi ona dla każdego 

zadania: 
 
Zadanie 

 

Nazwa kursu Max liczba 

osób na 
zadanie 

1 2 3 

Zadanie 1 Kurs Diagnostyka pojazdów 13 

Zadanie 2 Kurs Komfort i układy bezpieczeństwa 8 

Zadanie 3 Kurs hakowego 6 

Zadanie 4 Kurs magazynowy 12 

Zadanie 5 Kurs na podesty ruchome przejezdne  7 

Zadanie 6 Kurs na suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia 26 

Zadanie 7 Kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem 
podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z 

mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną 
wraz z ładunkiem 

55 

Zadanie 8 Kurs spawania 14 

Zadanie 9 Kurs silniki diesla  16 

Zadanie 10 Kurs operator koparko – ładowarki 7 

Zadanie 11 Kurs baristy  14 

Zadanie 12 Kurs barmański 16 

Zadanie 13 Kurs kelnerski  13 
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Zadanie 14 Kurs pierwszej pomocy 12 

Zadanie 15 Kurs sommelierski  5 

Zadanie 16 Kurs obsługi drukarki 3D  5 

Zadanie 17 Kurs obsługi kasy fiskalnej 6 

 
Jednocześnie w istotnych postanowieniach umowy Zamawiający wskazał w § 1 ust. 3 zdanie drugie 

„….Jeżeli rekrutacja uczestników przed rozpoczęciem kursu będzie mniejsza niż 40% planowanej maksymalnej 
liczby uczestników Wykonawca może odstąpić od realizacji umowy”. 

 

Pytanie nr 2 
W przypadku braku środków w ramach Projektu na wypłatę wynagrodzenia, Zamawiający zastrzega, a 
Wykonawca wyraża zgodę, że termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 uzależniony jest od 
otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej w ramach realizowanego 
Projektu. 
  
Jaki czas proszę o konkretne sprecyzowanie ? 

 
Odpowiedź do pyt 2: 

Zamawiający nie może doprecyzować tego zapisu. Aktualnie Zamawiający posiada środki na realizację zadań 

określonych w postępowaniu. 
 

Pytanie nr 3 
Zadanie 7: Kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem 

oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną 
wraz z ładunkiem Przedmiotem zamówienia jest kurs ,,Kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe z 

mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym 

napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem” w wymierza 60 godzin zegarowych 
dla każdej z 4 grup (po 9-14 osób każda) łącznie dla max. 55 osób. Kurs zakończy się uzyskaniem uprawnie 

  
Proszę o wskazanie na podstawie jakiego programu UDT Państwo określili 60 h zegarowych? 70 % zajęć 

praktycznych ? 

 
Odpowiedź do pyt. 3 

Zgodnie z art. 37 pkt 14 ustawy o dozorze technicznym, Urząd Dozoru Technicznego uzgadnia programy 
szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Ośrodki Szkoleniowe prowadzące 

szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi i konserwacji 
urządzeń technicznych, w celu spełnienia kryteriów wymaganych dla uzgodnienia programu powinny przy 

opracowywaniu programu uwzględnić minimalne wymagania Urzędu Dozoru Technicznego dotyczące 

programów szkoleń odpowiednio w zakresie zasad: 
 konserwacji dźwignic, przenośników i wózków jezdniowych podnośnikowych 

 konserwacji dźwigów 

 napełniania ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 

 obsługi urządzeń transportu bliskiego 

  

Programy szkoleń należy do uzgodnienia przesyłać do najbliższego oddziału UDT.  
Zamawiający jest podmiotem zlecającym a nie realizującym szkolenia o jakich mowa powyżej i nie uzgadnia 

tym samym programów dla szkoleń o jakich mowa powyżej. Program taki jest uzgodniony z UDT przez 

Realizatora szkolenia – kursu czyli Wykonawcę. 
 

Pytanie nr 4 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20001221321
https://www.udt.gov.pl/images/Program_konserw_dzwignice_2020.pdf
https://www.udt.gov.pl/images/Program_konserw_dzwigow_2020.pdf
https://www.udt.gov.pl/images/Program_napel_zbior.pdf
https://www.udt.gov.pl/images/Program_obsluga_UTB_2020.pdf


,,Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” 
projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
 

   

 

 

 

 

PARTNER: 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
im. Jerzego Regulskiego 
ul. Moniuszki 7; 40-005 Katowice 
tel.: 32 206 98 43 w. 27 i 29 
e-mail: sukces.ucznia@okst.pl 
www.okst.pl 

 

LIDER - BIURO PROJEKTU: 
Powiat Tarnogórski 
Wydział Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego   
w Tarnowskich Górach  
ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry,  
Tel.:32 381 84 71 
e-mail: akademia@tarnogorski.pl 
www.powiat.tarnogorski.pl/pasusz 

St
ro

n
a3

 

Zadanie 5: Kurs na podesty ruchome przejezdne Przedmiotem zamówienia jest kurs ,,Kurs na podesty ruchome 
przejezdne” w wymierzę 32 godziny zegarowe dla 1 grupy (7 osób). Kurs zakończy się uzyskaniem uprawnień.  

  
Na podstawie jakiego programu UDT Państwo określili 32 godziny zegarowe ? 70 procent praktyka  

Zgodnie z Państwa założeniem, praktyka ma trwać 22, 6 H a zajęcia teoretyczne 9,6  
Zgodnie z ramowym program nauczania, nie zostaną zrealizowane wszystkie tematy  wiedzy teoretycznej  

  

Nasz program zatwierdzony prze UDT zakłada 34 h  
Zakres wiedzy teoretycznej : 

1. Wiadomości o dozorze technicznym 2  
2. Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego 2 

3. Budowa maszyn 8 

4. Eksploatacja 4 
5. BHP 8 

6. Zajęcia praktyczne 10  
  

Razem 34 h 

Zgodnie z Państwa założeniem, praktyka ma trwać 22, 6 H a zajęcia teoretyczne 9,6  
Czyli mam rozumieć że teoria nie zostanie w całości zrealizowana ? 

Proszę o informację w jaki sposób chcą Państwo przygotować uczestników do egzaminu teoretycznego skoro 
teoria ma trwać tylko 30 %? jeżeli chodzi o urządzenia transportu bliskiego. 

 
Odpowiedź do pyt. 4: 

Zgodnie z art. 37 pkt 14 ustawy o dozorze technicznym, Urząd Dozoru Technicznego uzgadnia programy 

szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Ośrodki Szkoleniowe prowadzące 
szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi i konserwacji 

urządzeń technicznych, w celu spełnienia kryteriów wymaganych dla uzgodnienia programu powinny przy 
opracowywaniu programu uwzględnić minimalne wymagania Urzędu Dozoru Technicznego dotyczące 

programów szkoleń odpowiednio w zakresie zasad: 

 konserwacji dźwignic, przenośników i wózków jezdniowych podnośnikowych 

 konserwacji dźwigów 

 napełniania ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 

 obsługi urządzeń transportu bliskiego 

  
Programy szkoleń należy do uzgodnienia przesyłać do najbliższego oddziału UDT.  

Zamawiający jest podmiotem zlecającym a nie realizującym szkolenia o jakich mowa powyżej i nie uzgadnia 
tym samym programów dla szkoleń o jakich mowa powyżej. Program teki jest uzgodniony z UDT przez 

Realizatora szkolenia – kursu czyli Wykonawcę. 
Pytanie nie precyzuje czy zatwierdzony program dla Wykonawcy zawiera godziny lekcyjne czy zegarowe. 

 

Pytanie nr 5 
Czy uwzględnią Państwo w kryterium doświadczenie dot. min. 1 szkolenia on -line jeśli wykażemy, że w ramach 

Stowarzyszenia "Centrum Szkolenia Zawodowego"  działa Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WENA" i tam są 
prowadzone studia podyplomowe w formie on -line??? Oczywiście do oferty będzie dołączone pismo na jakich 

kierunkach odbywają się zajęcia on -line. 

Odpowiedź na pyt. 5: 
Zamawiający uzna doświadczenie podmiotu że jeżeli Centrum Szkolenia Zawodowego"  i Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli „WENA" są tym samym podmiotem z tym samym NIP i KRS (REGON).  
 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20001221321
https://www.udt.gov.pl/images/Program_konserw_dzwignice_2020.pdf
https://www.udt.gov.pl/images/Program_konserw_dzwigow_2020.pdf
https://www.udt.gov.pl/images/Program_napel_zbior.pdf
https://www.udt.gov.pl/images/Program_obsluga_UTB_2020.pdf
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Jednocześnie Zamawiający dokonuje rozszerzenia w warunku doświadczenie w pkt. VII Warunki udziału w 
postępowaniu: w ppkt 2  „Dysponuje doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w ciągu 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - 
w tym okresie, usługi co najmniej 1 kursu/szkolenia w przedmiocie zadania, na które składana jest oferta: 

Zadanie Nr 1: Kurs Diagnostyka pojazdów z zakresu funkcjonowania urządzeń diagnostycznych 
Zadanie Nr 2: Kurs Komfort i układy bezpieczeństwa z zakresu funkcjonowania urządzeń 

diagnostycznych, prowadzenia dokumentacji oraz zapoznania z materiałami zawierającymi rozwiązania 

różnych problemów technicznych. 
Zadanie Nr 3: Kurs hakowego z zakresu bezpiecznej pracy w zakresie transportu materiałów i innych 

przedmiotów, znajomości sposobów i metod współpracy z operatorem oraz umiejętności sygnalizacji 
Zadanie Nr 4: Kurs magazynowy z zakresu zasad gospodarki magazynowej, szeroko pojętego 

transportu wewnętrznego i zewnętrznego wraz z obsługą wózka widłowego, dokumentacją oraz obsługą 

programu magazynowego – Insert GT, symfonia 
Zadanie Nr 5: Kurs na podesty ruchome przejezdne z zakresu obsługi podestów ruchomych 

Zadanie Nr 6: Kurs na suwnice, wciągniki, i wciągarki ogólnego przeznaczenia z zakresu obsługi 
suwnic, wciągników, i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia  

Zadanie Nr 7: Kurs na Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem 

podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem 
podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem z zakresu wózki jezdniowe 

podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe 
podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem 

Zadanie Nr 8: Kurs spawania metodą MAG z zakresu spawania – metodą MAG 
Zadanie Nr 9. Kurs Silniki diesla – z zakresu funkcjonowania urządzeń diagnostycznych, zapoznania 

się z dokumentacją i materiałami zawierającymi rozwiązania różnych problemów technicznych. 

Zadanie Nr 10. Kurs Operator koparko-ładowarki – z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej 
dotyczącej obsługi koparko-ładowarki, 

Zadanie Nr 11: Kurs baristy z zakresu przyrządzania różnego rodzaju kawy i wykonywania na ich 
powierzchni kunsztownych wzorów 

Zadanie Nr 12: Kurs barmański z zakresu wyposażenia barów w sprzęt i urządzenia, różnych formy 

zaopatrzenia barów w towary handlowe i produkty żywnościowe, organizacja pracy i czynności związane 
z przygotowaniem baru do przyjęcia gości, techniki sporządzania oraz sposoby serwowania napojów i 

koktajli, dokumentacja obowiązująca w barze i sposoby jej prowadzenia 
Zadanie Nr 13: Kurs kelnerski z zakresu wyglądu i prezencji kelnera, karty menu, przygotowanie sali 

konsumenckiej, savoir vivre, techniki nakrywania stołów bielizną stołową, dekoracja stołu, nakrywanie 
stołów, przenoszenie tac i zastawy stołowej, zbieranie zastawy stołowej po konsumpcji, przebieg obsługi 

gości, ogólne zasady obsługi, metody obsługi, podawanie napojów bezalkoholowych, podawanie napojów 

alkoholowych, organizacja obsługi przyjęć okolicznościowych 
Zadanie Nr 14: Kurs pierwszej pomocy z zakresu postępowanie w stanach zagrożenia życia, wypadek 

komunikacyjny, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, RKO z użyciem defibrylatora AED. 
Zadanie Nr 15: Kurs sommelierski z zakresu produkcji win, podawania i serwowania win 

Zadanie Nr 16: Kurs obsługi drukarki 3D z zakresu obsługi i korzystania z drukarek 3D 

Zadanie Nr 17: Kurs obsługi kasy fiskalnej z zakresu obsługi kas fiskalnych 
 

oraz usługi min. 1 kursu/szkolenia realizowanego w części w formie on line w jakimkolwiek 
temacie dotyczącym szkoleń dla młodzieży lub dorosłych” 

 

Rozszerza drugą część warunku na „oraz usługi min. 1 kursu/szkolenia/zajęć realizowanych w 
ramach studiów podyplomowych realizowanych w części w formie on line w jakimkolwiek 

temacie dotyczącym szkoleń dla młodzieży lub dorosłych. 
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Oraz dokonuje zmiany warunku określonego w pkt. VII ppkt 3 „Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia tj. do prowadzenia zajęć, zaangażuje kadrę posiadającą następujące kwalifikacje: wskazane osoby 

muszą posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, przez co rozumie się przeprowadzenie w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 kursu/szkolenia w zakresie 

przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla każdego z zadań oraz min. 1 kursu/szkolenia realizowanego w części 
w formie on line w jakimkolwiek temacie dotyczącym szkoleń dla młodzieży i dorosłych. Weryfikacja na 

podstawie załącznika 3 do Zapytania Ofertowego.” 

 
Na 

„Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. do prowadzenia zajęć, zaangażuje kadrę 
posiadającą następujące kwalifikacje: wskazane osoby muszą posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji 

zamówienia, przez co rozumie się przeprowadzenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert co najmniej 1 kursu/szkolenia w zakresie przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla każdego z zadań oraz 
min. 1 kursu/szkolenia/zajęć realizowanych w ramach studiów podyplomowych realizowanych w części w 

formie on line w jakimkolwiek temacie dotyczącym szkoleń dla młodzieży i dorosłych. Weryfikacja na podstawie 
załącznika 3 do Zapytania Ofertowego” 

 

Pytanie nr 6 
jako ośrodek szkoleniowy chcielibyśmy startować do ogłoszonego przez Państwa przetargu. Jednakże w 

Państwa zapytaniach ofertowych jest wiadomość, że "realizacja kursu powinna odbywać się na terenie 
powiatu tarnogórskiego lub innych powiatów, które objęte są zasięgiem sieci śląskiego lokalnego 
transportu zbiorowego" - proszę o informację, czy Katowice wchodzą w ten obszar. 

Odpowiedź na pyt. 6 

Tak, Katowice wchodzą w ten obszar. 
 

Jednocześnie zamawiający w zadaniu nr 12 kurs barmański w tabeli – opis szczegółowy w pkt 2 usuwa błędnie 
wskazany zapis „Program zajęć powinien obejmować 20 godzin zegarowych, w tym co najmniej 50 procent 

zajęć powinno mieć charakter praktyczny”. 

W przypadku zadania nr 12 kurs barmański obowiązuje zapis określony w pkt. 1, ppk 6 Program dla każdej 
grupy obejmuje zajęcia teoretyczne w formie zajęć on line – max. 30% zajęć dla całej grupy oraz 

zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej – min. 70% zajęć w podgrupach jednej grupy 3 - 4 
osobowych. Każdy uczestnik ma odbyć 30 godzin zajęć. 
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