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Pytanie: 
Proszę o wyjaśnienie treści: punkt  7. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia o których  mowa 
w art. 24  ust. 5 dotyczący aktualnego wpisu do ewidencji placówek prowadzonych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu placówek zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2006 
Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59) – art. 168. 
Odpowiedź:  
W odpowiedzi na pytanie w sprawie treści zawartej w SIWZ do zamówienia publicznego nr 1/RPOWP/2018, w 
sprawie wyjaśnienia treści SIWZ, informujemy, iż: 

W myśl w/w artykułu osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać placówki niepubliczne po uzyskaniu 
wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia 
odpowiedniego typu placówek, które podlegają wpisowi do ewidencji po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora 
oświaty. Zgodnie z art. 168 ust. 5, przy dokonaniu wpisu do w/w ewidencji w zgłoszeniu należy podać dane 
dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych, przewidzianych do zatrudnienia w placówce. W SIWZ w 
załączniku 6 zawarto również zapis „Zapewnienie kadry dydaktycznej warunkującej wykonanie usługi na 
wysokim poziomie i zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego 
w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017, poz. 1632)”.  

Określając warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia Zamawiający kierował się w/w 
przepisami ze względu na odbiorców usług, do których skierowany jest przedmiot zamówienia. Odbiorcami 
usług (uczestnikami szkoleń) pozostaje młodzież w wieku 16-18 lat i do pracy z tą grupą, należy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami  zaangażować osoby z wykształceniem i kwalifikacjami pedagogicznymi 
wymaganymi do pracy z młodzieżą szkolną, o nieposzlakowanej opinii i niekaralności.  

Przedstawiając wpis wyłącznie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Zamawiający nie ma pewności, że 
do realizacji zamówienia zostaną zaangażowane osoby spełniające wymagania Zamawiającego  w/w zakresie.  

Poza tym na Wykonawcy (zgodnie z opisem PZ. zał. 6) ciąży obowiązek prowadzenia dokumentacji 
szkoleniowej i pedagogicznej oraz zastosowanie w procesie kształcenia narzędzi diagnozy i ewaluacji procesu 
kształcenia. W przypadku zaangażowania Wykonawców, nie posiadających stosownego warsztatu 
metodycznego (potwierdzonego wpisem do odpowiedniego rejestru)  do realizacji Zamówienia nie dopuszczamy 
Wykonawców nie posiadających potwierdzenia warunków.  

W nawiązaniu do powyższych informacji, ze względu na skierowanie przedmiotu Zamówienia do 
określonej grupy odbiorców (uczniów szkoły w wieku 16-18 lat), w opinii Zamawiającego zawarcie w SIWZ: 
punkt  7. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia o których  mowa w art. 24  ust. 5 dotyczący 
aktualnego wpisu do ewidencji placówek prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną 
do prowadzenia odpowiedniego typu placówek zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2006 Prawo oświatowe (Dz. U. 
2017, poz. 59) – art. 168 – Zamawiający nie narusza zasad uczciwej konkurencji. Uzyskanie wpisu do 
ewidencji placówek prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego jest ogólnodostępne po 
spełnieniu przez osobę fizyczną lub prawną określonych warunków wymaganych w tym zakresie przez 
Zamawiającego i może być porównywalne z wymogiem wpisu do RIS.  
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