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Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługpn.: zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń
zawodowych, dla 57 uczestni czekl uczestników projektu pn.
,,NIEMożuwe A JEDNAK!-

Działając w imieniu zamawiającego - powiatowego centrum pomocy
Rodzinie w Łęcznei, z siedzibą przy ul. Staszica9, 21-1oo Łęczna:

I. Na Podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia2004 i. prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 20!9r., poz. 1843) zawiadamiam,
Że W WW. postępowaniu o zamówienie publiczne (ogłoszenieo zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie 

'Zamówień

Publicznych w dniu 15.06.202Or. pod nr 55o655-N -2o2o) do
zamawiającego wpłynęło pytanie wykonawcy dotyczące ireści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 

- 
na które

udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie:
zamawiający w załączniku nr 1 opis przedmiotu zamówienia pkt 19
okreś]ił wymagania względem miejsc - sal szkoleniowych w których mogą
być prowadzone szkolenia.
wykonawca dokonał wnikliwej analizy miejsc w których mógłby
PrzeProwadziĆ szkolenia - Łęczna, Lublin ścisłe centrum miasta, dzielńica
ŚródmieŚcie, obiekt, sala przystosowane do osób niepełnosprawnych,
klimatyzowane.
W Podanych lokalizacjach czyli w Łęcznej i Lublinie przy załozeniu że
szkolenie ma odbyć się w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy,
uczestnicy to osoby niepełnosprawne brak jest sat spełniających wszystkie
wymagania podane przez zamawiającego.

czy zamawiający rozszerzy obszar i dopuści realizację zajęć poza
wskazaną dzielnicę Śródmieście ? Lub czy zamawiający 

-imieńi'wymóg
i dopuści realizację zamówienia w sali nie posiadającei-kiińatyzacji ? r{
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Odpowiedź:
Zamawiający zmienia wymóg i dopuszcza realizację zarnówienia w sali nie
posiadającej kl i matyzacj i,

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treśc załącznika nr 1 do
SIWZ - 0pis przedmiotu zamowienia w pkt 19 w dotychczasowym
brzmieniu:
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia warunków lokalowych do
prowadzenia szkoleń na czas realizacji zajęc araz przerw między zajęciami
tj, sal dydaktycznych/pomieszczen mogących pomieścić swobodnie ilośĆ
osób+ trenera wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, dostosowane
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Warunki lokalowe muszą być
przestronne, klimatyzowane/ogrzewane/ zapewniające odpowiednie,
podstawowe wyposazenie: miejsca siedzące dla kazdego uczestnika oraz
trenera, stoliki/biurka dla kazdego uczestnika oraz trenera,
tablicę/flipchart, dostęp do toalety, zgodne z przepisami BHP i p,poż oraz
bez barier architektonicznych.

Ęadająę_ mu nqwę, na,§Jęp,u.iące brzm_ienię;
Wykonawca ma qbpwiazek zapewnienia.._lry_Frunków lok_alowych do
p.rowądzenia szkol.ę_ń. na c"zas r"ealizacji ząj_ę§ Qrą?. przerw między z_ąję§iami
!i-_ sąl_dy_daKty_ęzny§h/_p9m]_ąg§z_ę_n__mp-qąay-eh-_Bamlę§e]§-§wabpdn-ię- "[gś-Ć
osób+ trenera. wskazane w op§ię przedmiotu zamówjęnia, dostosowane
M nie_p,ełnosprayvno_ściami, Warunki |oĘe]9_yyę musz
orzęstr,qnnę,* .3.!tmąlvzqw_ąne luh ".*dghrąę węnt}llqwąne,/ograęwąnę"
z"a pew n i aj a.ce od pQw i.ed n ię",.. pgd sta wotłLę _yyyJrg§jl ze n i e : m i ej sca gĘd za"q*e

d l a ka zd"eg o u c_eg§tni ka "o ra Z t re n e ra,§LQ_|_i ki / bi u rka _d l a ka zd e g o u czę,§|_njKa

oraz trę_nqre*lab_licę/flipchart, dostęp do toalety, zgodne z prłepis_ami BHĘ
i p,p_oz oraz bez bąrię"r "a.rc_hitektonicznych.

II. Zamawiający informuje, ze pytania i udzielone odpowiedzi stanowią
integralną część SIWZ i są wiązące przy składaniu ofert
w niniejszym postępowaniu.

III. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany
modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) w niniejszym postępowaniu zgodnie z treścią powyzej
udzielonej odpowiedzi na pytanie.

IV. Zmiany treści SIWZ w niniejszym postępowaniu są istotne
iprowadzą do zmiany treści ogłoszenia. Wobec powyższego
Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przedłuża termin
składania ofert w niniejszym postępowaniu o czas niezbędny
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i dokonuje zmiany slwz w zakresie zapisów dotyczących terminów,
zgodnie z ponaższYmi

wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie
(oPakowaniu), uniemozliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia
oPakowania. Opakowanie winno byĆ oznaczone nazwą (firmą) i adresem
wykonawcy, zaadresowane na adres zamawiającego: powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica g,21-o1o
Łęczna, oraz opisane: ,,oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie
kursów/szkoleń zawodowych, dla 57 uczestni czekf uczestnlków
projektu pn. ,,NIEMożlrwr A JEDNAK!-. Nie otwierać przed dniem
23.06.202Or. godz. 1 1.30.

Otrzvm uja następuiącę brzm ien ie :
wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie
(oPakowaniu), uniemozliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia
oPakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
wykonawcy, zaadresowane na adres zamawiającego: powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, uI. Staszica g, 27-o7o
Łęczna, oraz opisane: -oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie
kursów/szkoleń zawodowych, dla 57 uczestniczek/uczestników
projektu pn, ,,NIEMoŻuwr A JEDNAK!". Nie otwierać przed dniem
26.06.2O2On godz. 70.30.

Postanowienia SIWZ w pkt 77.7- 77,2 w dotychczasowym brzmieniu:
11.1 Oferty nalezy złożyĆ w siedzibie Zamawiającego: powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, u!. Staszica 9, 21-o1o
Łęczna, sekretariat (I piętro), w terminie do dnia: 23.06.202or.
do godz. 11:OO.

l1.2 oferty zostaną otwarte w dniu: 23.06.202or. o godz, 11:3o,w siedzibie zamawiającego: powiatowe centrum pomocy
Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-o1o Łęczna, w sali
konferencyjnej nr 13.

Otrzvmuia następu
11,1 Oferty nalezy złożyc w siedzibie Zamawiającego: powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-o1o
Łęczna, sekretariat (I piętro), w terminie do dnia: 26.06.202or.
do godz. 1O:OO.

It.z oferty zostaną otwarte w dniu: 26.06.202ar. o godz. 1o:3o,w siedzibie zamawiającego: powiatowe centrum pomocy
Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9,21-o1o Łęczna, w sail
konferencyjnej nr 13.

Projekt,,NIEMOżLIWE A JEDNAK!" współfinansowany jert p.żóż unię n*op"3rr.ą
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Progiamu Operaóyjnego

źFIi,:T'*ti.:., Ł'rp*}ł;t,

co
(§

olrp(ł)

Wojewódżwa Lubelskiego na lata 2014-2020



Fundusze
Europejskie
Progfam Regionatny Ł,lĘr:i: Unia Europejska r_---'-. l

EuropejskiFunduszSpołecznu l ^^."^ l

V. Zamawiający informuje, ze pozostała treść SIWZ pozostaje bez
zmian.

VI. Powyższe zmiany treŚci SIWZ prowadzą do zmiany treŚci ogłoszenia
o zamÓwieniu. Zamawiający informuje, ze na podstawie art. 38 ust
4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych w dniu 22.06.2020 r. zamieści ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Otrzymuj ą: a/a
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