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Pytanie 1. Czy 10 osobowe grupy mają mieć łączony kurs prawa jazdy kat C z kursem kat
C+E? Pytanie związane jest z treścią pkt 3 zapytania, w którym znajduje się zapis dotyczący
liczby godzin kursów praw jazdy. Na jakiej podstawie prawnej w ramach kursu prawa jazdy
kat C połączonego z kursem prawa jazdy kat C+E, dla kat. C+E mają być prowadzone zajęcia
teoretyczne i dlaczego w ramach kursu C+E liczba godzin zajęć praktycznych wynosi 20 a nie
25, jak wynika z przepisów prawnych?
Odpowiedź 1: Zamawiający nie przewiduje połączenia kursów C oraz C+E. Liczba godzin
kursów powinna obejmować:
a) kurs prawo jazdy kat. C – 50 godzin, w
tym:
- zajęcia teoretyczne 20 godz., 1 godzina – 45 min.,
- zajęcia praktyczne 30 godz. na osobę, 1 godzina – 60 min.
b) kurs prawo jazdy kat. C + E– 25 godzin, w tym:
- zajęcia praktyczne 25 godz. na osobę, 1 godzina – 60 min.
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w
sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
instruktorów i wykładowców § 9.
Zamawiający nieprawidłowo określił ilość godzin, która powinna wynosić 25 h.
Pytanie 2:
Czy oferowana cena ma zawierać również koszty badań lekarskich oraz
psychologicznych jakie należy wykonać przed kursem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej?
Ponieważ w dokumentacji jest mowa o pokryciu kosztów badań ale tylko przed kursami
prawa jazdy.
Odpowiedź 2: Tak, oferowana cena ma zawierać wszystkie koszty niezbędnych badań
w zakresie wszystkich kursów w tym również koszty badań lekarskich oraz
psychologicznych jakie należy wykonać przed kursem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.
Pytanie 3: Na jakiej podstawie prawnej mają być prowadzone kursy prawa jazdy?
W pkt 14 oferty istnieje zapis, że kursy prawa jazdy mają być prowadzone na podstawie
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia,
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i
egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834 z późn. zmian.). Przywołany akt prawny utracił
moc obowiązywania 19 stycznia 2013 r.

Odpowiedź 3:
Zamawiający zrobił błąd w zapisie aktu prawnego, zajęcia mają się odbywać zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie
szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i
wykładowców § 9.
Pytanie 4:
Jak należy rozumieć zapis z części V pkt 1 litera b) zapytania w brzmieniu
„Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu kursów wskazanych w
przedmiocie zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym krótszym okresie – przeprowadził co
najmniej 2 szkolenia dla grupy 10- osobowej każde w zakresie prawo jazdy kat. C i C+E z
kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie bloku programowego dla C, C+E. Na
potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca dołączy załącznik 4.”
Czy grupy 10 osobowe mają obejmować 10 osób na kurs prawa jazdy kat C wraz z C+E oraz
kwalifikację wstępną przyspieszoną, czy też chodzi o osobne kursy po 10 osób na prawo
jazdy kat C, 10 osób na C+E i osobny kurs na 10 osób kwalifikacji wstępnej przyspieszonej?
Czy za spełnienie w/w warunku można uznać kilka kursów przeprowadzonych dla mniejszej
liczby kursantów? Czy za spełnienie w/w wymogu można uznać kursy organizowane osobno
na kat C i osobno na kat C+E? Zapis o 10 osobowych grupach jest zapisem faworyzujących
największe ośrodki i uniemożliwia ubieganie się o realizację usługi przez mniejsze ośrodki.
Duże grupy nie zawsze gwarantują kursy najwyższej jakości.
Odpowiedź 4:
W celu umożliwienia przystąpienia do realizacji zamówienia większej liczbie podmiotów
Zamawiający dokonal zmian w Opisie Przedmiotu Zamówienia:
Zapis o brzmieniu:
„Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu kursów wskazanych w
przedmiocie zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym krótszym okresie – przeprowadził co
najmniej 2 szkolenia dla grupy 10- osobowej każde w zakresie prawo jazdy kat. C i C+E z
kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie bloku programowego dla C, C+E. Na
potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca dołączy załącznik 4.”
Otrzymuje brzmienia:
„Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu kursów wskazanych w
przedmiocie zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym krótszym okresie – przeprowadził co
najmniej 2 szkolenia dla co najmniej 20 osób ogółem w zakresie prawo jazdy kat. C i C+E
oraz co najmniej 1 szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej zakresie bloku
programowego dla C, C+E dla co najmniej 10 osób ogółem. Na potwierdzenie spełniania tego
warunku Wykonawca dołączy załącznik 4.
Pytanie 5: Czy za dysponowanie pojazdami przeznaczonymi do realizacji niniejszej usługi
można uznać najem, poddzierżawę lub inną formę korzystania z pojazdów?
Odpowiedź 5: Tak, dopuszcza się dysponowanie przez Wykonawcę pojazdami
przeznaczonymi do realizacji niniejszej usługi w formie najmu, poddzierżawy lub innej formy
korzystania z pojazdów.

Pytanie 6
Czy dopuszcza się możliwość połączenia kursów C oraz C+E zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o
uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców § 9 ust. 2 pkt 2 lit. B,

Odpowiedź 6:
Nie,

Zamawiający nie dopuszcza możliwości połączenia kursów C oraz C+E zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców § 9 ust.

2 pkt 2 lit. B,

Liczba godzin kursu (w zakresie prawa jazdy) powinna obejmować:
a) kurs prawo jazdy kat. C – 50 godzin, w tym:
zajęcia teoretyczne 20 godz., 1 godzina – 45 min.,
zajęcia praktyczne 30 godz. na osobę, 1 godzina – 60 min.
b) kurs prawo jazdy kat. C + E– 25 godzin, w tym:
zajęcia praktyczne 25 godz. na osobę, 1 godzina – 60 min.
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