
 

        Świętochłowice, dnia 03.09.2013  

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( j. t. Dz. 

U. z 2013 r. poz.907), Centrum Integracji Społecznej poniżej przekazuje treść zapytań do siwz wraz                                 

z wyjaśnieniami: 

Zapytanie nr 3 

1) Zwracamy się z prośbą o przesłanie załączników do SIWZ dla zamówienia o nazwie : Kursy 
zawodowe dla uczestników projektu KIS „Drogowskaz” w formie edytowalnej (.doc, .docx). 

2) Czy zajęcia muszą odbywać się na terenie Świętochłowic czy w dowolnie wskazanym 
miejscu? 

 Odpowiedź: 

Ad. 1 Siwz wraz z załącznikami w wersji edytowalnej -  word  umieszczona jest na stronie 

Zamawiającego http://www.cis.swietochlowice.pl 

Ad. 2  Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 8 do siwz ( str. 31)  siwz podał, że:                

”Wykonawca zapewnia dojazd uczestnika na zajęcia praktyczne w przypadku realizacji zajęć 

praktycznych poza gminą Świętochłowice”. Zatem jak wynika z powyższego Zamawiający dopuszcza 

realizację zajęć ( tylko praktycznych)  poza terenem Świętochłowic jednakże pod warunkiem, że 

Wykonawca zapewni dojazd uczestnika na te zajęcia.  

Zapytanie nr 4  

1. proszę mi napisać czy  „ oświadczenie podwykonawcy zał nr 3 do umowy”  składamy razem                  
z umową po wygraniu przetargu, czy samo oświadczenie składamy  przed zawarciem umowy. 

2. Jeżeli podwykonawca ma podpisaną z nami umowę o współpracy czy jest to wystarczające 
aby dołączyć do zał. Nr 3 zamiast jego podpisu jeżeli będzie on wymagany przed 
podpisaniem umowy. 

Odpowiedź.  

Ad.  1 i Ad. 2 Oświadczenie podwykonawcy ( załącznik nr 3 do umowy ) stanowi załącznik do umowy, 
która zostanie zawarta jedynie z wybranym Wykonawcą. W przypadku wykonania części przedmiotu 
umowy przez podwykonawcę oświadczenie to posłuży Zamawiającemu do rozliczenia  z Wykonawcą. 
Na etapie składania ofert Wykonawca wraz z ofertą ( załącznik nr 1 – 1 i) składa jedynie dokumenty 
określone w załącznikach od 2 do 7 .  

  

Rozdzielnik: 

1. Wykonawca, który zadał pytanie 

2. Wykonawcy, którym przekazano siwz 

3. Strona internetowa www.cis.swietochlowice.pl 

4. a/a 

http://www.cis.swietochlowice.pl/

