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WYKONAWCY

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania w sprawie treści ogłoszenia o zamówieniu

Szanowni Państwo,
W związku z ogłoszonym postępowaniem Nr  DZP/341/4/19/R - EFS   prowadzonym w oparciu
o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zgodnie
z  zasadą  konkurencyjności  określoną  w  Wytycznych  Ministerstwa  Rozwoju  w  zakresie
kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  Funduszu  Spójności  na  lata  2014-2020  pn.
„Opracowanie  i  realizacja  programów  szkoleniowych  z  zakresu  usług  opiekuńczych
świadczonych  na  rzecz  osób  niesamodzielnych  60+  przez  ich  sąsiadów  i  faktycznych
opiekunów  oraz  prowadzenie  grupy  wsparcia  dla  opiekunów  faktycznych” Zamawiający
informuje, iż do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie o wyjaśnienie treści ogłoszenia o
zamówieniu:

Pytanie dot. Ogłoszenia:
W związku z zamieszczonym ogłoszeniem  w zakresie  przygotowania szkolenia praktycznego
realizowanego w domu osoby niesamodzielnej, na terenie miasta Tychy,  naszym zdaniem do
prowadzenia  szkolenia  praktycznego  może  zachodzić  konieczność  wykorzystania
specjalistycznego sprzętu/urządzeń do pielęgnacji chorego, który znajduje się w zasobach naszej
placówki,  bądź  pacjentów, u  których  obecnie  realizujemy świadczenia.  W związku  z  tym aby
realizacja szkolenia praktycznego była efektywna, proszę o odpowiedź na pytanie:
- czy zamawiający dopuszcza jako miejsce realizacji, miejsca świadczenia usług pielęgnacyjnych
przez naszą placówkę.
 
Stanowisko Zamawiającego:
Zamawiający  informuje,  iż  nie  wyraża  zgody  na  prowadzenie  praktycznych  części  szkoleń  w
miejscach, w których Wykonawca świadczy swoje usługi. 
Tym samym Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące szkoleń praktycznych, określone w
pkt 2.2.2 a) - d) przedmiotowego Ogłoszenia.
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Udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  iż  nie  przedłuża  termin  składania  ofert.  Otwarcie  ofert
nastąpi w dniu wskazanym w Ogłoszeniu, tj. 25 stycznia 2019 r. o godz. 09:30.
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