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Dotvczv: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
świadczenie ustug szkoleniowych na teienie miasta Gdańska dla uczestniczekKlubu Aktywnych Kobiet - beneficjentek projektu ,,Rewitalizacja rótńivw Gdańsku'' (Regionalny Program operacyjny dla Wojewód,t*u Pomórskiego nilata f007 2013; Priorytet 3. óźijtanie 3..2, Poddziatanie l|zl1,
w zakresie: warsztatów florystycznych, warsztatów antystresowych, warsztatów
biżuterii, zdobnictwa i elementów wystroju wnętrz.

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym do Miejskiego ośrodkaPomocy Spotecznej w Gdańsku wptynęty pytania dotyczące zipisow ip"iyłtu.;i istotnycń
warunków zamówienia. Dziatając na podsiawie art..38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.. Prawo zamówień pubticznych ponizej przedstawiamy treść pvluń l oapowieaźi:Pytanie 3: W związku z wejściem w'życie w{1iu 29 stycznia 2o1o i.. nowelizacji ustawy-
Prawo zamówień publicznych z dnia 2 grudnia 2009 r. oimianie ustawy - Prawo zamówieńpublicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz 1778) w rezultacie zmianytreści brzmienia art. 144 ust. 1 P7P i przyjętemu uzasadnieniu do zmian dostępnych nń
http; / /.www. uzp.gov. pt/aktuatności/resolvyóuialaezt d1e3b1589c45eoe carąroąe).soil,który brzmi ,,W celu uelastycznienia i usprawnienia procesu udzielania zamówieńpublicznych, a .zarazem uwzgtędniając 

.orzecznictwo 
Europejskiego TrybunatuSprawiedliwości, tj. w sprawie C-4g6/gg- Succhi di Frutta oraz w sprawie c-454/o6Pressetext Nachrichtenagentur, proponuje się, aby zakaz zmiany umowy o zamówieniepubliczne dotyczyt wytącznie zmian istótnycń pośtanowień uńowv. óoiu''.'utne będązatem zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, ze wiedza o ich wprowadzeniu doumowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wptynętaby na k'ągpodmiotów ubiegających się o to zamówienie czy tez na wynik postępowania''.

Jak Zamawiający będzie traktowat moztiwość.dokonania zmiań po podpisaniu
umowy' względnie po.wyborze najkorzystniejszej oferty,. a przed podpisaniem umowy,w zakresie informacji: - zawartych -w wykizie osób, 

.które. 
ńd; uczestniczyć

w wykonywaniu zamówienia, w wyniku której zmianie ulegnie wykaz osóL utzestniczących
w wykonaniu zamówienia na osoby o kwatifikicjach równo'waznvćh nąo' łyzszycn, Czy tak
J.u| * cytowanym powyzej Uzasadnieniu do zmińn w UZP jako zńiany nlelstotnel
odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zmlańy osób prówadzących szkoleniana osoby o takich samych lub wyższych kwalifikacjach.
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Pytanie 3: Czy ustugi wymienione w Specyfikacji |stotnych warunków zamówienia są
uśtugami związanymi z plżniejszymi ustugami szkolenia zawodowego dta uczestniczek
projektu biorących udziat w zadaniach wymienionych w slWZ?
Czy uczestniczki szkoteń będą miaty moztiwość wzięcia udziatu w szkoleniach zawodowych
w ramach projektu wspótfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Spotecznego Program Operacyjny Kapitat Ludzki Poddziatanie 7.1.17
odpowiedź: W ramach projektu nie przewiduje się innych szkoleń zawodowych. Nie
jest wyktuczone' że uczestniczki szkoleń będą miały możliwość wzięcia udziału
w innyćh szkoleniach zawodowych w ramach innego projektu, o ile wyrażą taką wotę
i zostaną zakwalifikowane. obecnie zamawiający nie może precyzyjniej odpowiedzieć
na to pytanie.

Liczba porządkowa pytań zostata podana narastająco z uwzględnieniem pytań

zamieszczonych wcześniej na stronie internetowej www.mops.qda.plw ramach niniejszego
postępowania.

Treść odpowiedzi stanowi integralną częśc specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i jest wiąząca dla wszystkich uczestników postępowania.
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