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Urząd Transportu Kolejowego 

00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 

Warszawa 01.10.2013r 

 

Informacja o złożonych zapytaniach  

dotyczącym zapisów SIWZ w postępowaniu  

na zakupu usługi realizacji szkolenia z zakresu  

budowania i kierowania zespołami ludzkimi dla pracowników UTK – cześć 2 

oraz udzielonych odpowiedziach przez Zamawiającego 

 

Znak postępowania: BAF-2311-590a/2013 

 

Do dnia 01.10.2013r w niniejszym postępowaniu Zamawiający otrzymał następują-

ce pytania oraz niniejszym udziela na w/w. następujących odpowiedzi: 

 

1. Pytanie:  

 
 

1.1. Odpowiedź: Warunek określony w pkt 5.1.1.2.1. SIWZ oznacza, iż Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy maksymalnej rękojmi należytego wykonania umowy 

– a w tym konkretnym zakresie: Wykonawca musi wykazać, iż organizacyjnie 

jest w stanie przeprowadzić szkolenie wyjazdowe dla 90 osób, i na owym 

szkoleniu dla UTK – nie będzie się dopiero uczył owej trudnej sztuki – czyli 

przeprowadził co najmniej 800h szkoleń dla co najmniej 90 osobowych grup 

(co odpowiada ca. 50 szkoleniom 2dniowym). W opinii Zamawiającego w/w. 

warunek jest jak najbardziej adekwatny do przedmiotu zamówienia i jest on 

do owego przedmiotu proporcjonalny, oraz iż na rynku polskich firm szkole-

niowych istnieją podmioty, które przeprowadziły co najmniej 800h szkoleń 

dla grup co najmniej 90 osobowych. Stąd w/w. zapisy SIWZ nie ulegają zmia-

nie.  
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2. Pytanie:  

 
2.1. Odpowiedź: Zamawiający określa, iż warunek przedstawiony w pkt. 5.1.1.2.1 

SIWZ oznacza, iż Wykonawca musi wykazać, iż organizacyjnie jest w stanie 

przeprowadzić szkolenie wyjazdowe dla 90 osób, i na owym szkoleniu dla 

UTK – nie będzie się dopiero uczył owej trudnej sztuki – czyli przeprowadził 

co najmniej 800h szkoleń dla co najmniej 90 osobowej grupy (co odpowiada 

ca. 50 szkoleniom 2dniowym). Bez znaczenia jest wtedy, czy owe 90 osób by-

ły szkolone z tego samego tematu, czy z kilku, ale – że były szkolone w tej 

samej lokalizacji i terminie, czyli Wykonawca musiał i należycie wykonał czyn-

ności organizacyjne dla grupy co najmniej 90 osób w zakresie co najmniej 

800h. Czyli oznacza to, iż Wykonawca szkolił należycie grupy co najmniej 90 

osobowe w tej samej lokalizacji i terminie, ale niekoniecznie z tego samego 

tematu.  

 

3. Pytanie:  

 
3.1. Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby szkolenie przeprowadzili certyfiko-

wanie coach’owie wg ICC lub ICF lub instytucji równoważnej. Zamawiającemu 

zależy na najwyższej możliwej rękojmi wykonania umowy celem podwyższe-

nia kompetencji beneficjentów i chce, by szkolenia merytorycznie poprowa-

dziły osoby o łatwej i zerojedynkowej możliwości weryfikacji kompetencji, 

umiejętności i doświadczenia, na co pozwala internetowa baza danych trene-

rów/coachów, prowadzona przez w/w. organizacje. Stąd w/w. zapisy SIWZ 

nie ulegają zmianie. 

 

Powyższe informacje nie zmieniają treści SIWZ stąd termin złożenia i otwarcia ofert 

w takim wypadku – nie ulega zmianie. 

 


