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Dotyczy: zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości szacunkowej poniżej 750 000 

EUR pt. Przeprowadzenie certyfikowanego kursu dla osób kierujących pojazdami 

uprzywilejowanymi dla studentów/ek Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie w związku z realizacją projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – 

program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania, nr POWR. 

03.05.00-00-Z201/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2  
 

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 

Ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawia uprzejmie odpowiedź na otrzymane zapytania. 

 

 

Pytanie nr 1: 

W nawiązaniu do postępowania pt. Przeprowadzenie certyfikowanego kursu dla osób kierujących 

pojazdami uprzywilejowanymi dla studentów/ek Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr postępowania 368/2020/US/DZP/POWR, zwracam się z 

prośbą o załączenie informacji dotyczącej prawidłowego wypełnienia Załącznika nr 5 (wykaz 

zrealizowanych usług) oraz formy dokumentów potwierdzających 

wykonanie usług. Wypełnienie załącznika nr 5 - w jego literalnej formie – spowoduje ujawnienie 

danych wrażliwych uczestników szkolenia oraz osób uczestniczących w etapie zamówienia usługi. 

Dokumentacja potwierdzająca wykonanie usług w ostatnich latach to m.in.: Dzienniki Osób 

Szkolonych, Wydane Zaświadczenia, Umowy z Zamawiającymi lub Ewidencje, które zawierają nr 

PESEL, nr prawa jazdy, numery kontaktowe uczestników czy ich adresy zamieszkania. W związku 

z powyższym Spółka nie może udostępnić przedmiotowej dokumentacji jako "potwierdzenia" 

wykonanych usług z uwagi na fakt, iż naruszy to postanowienia RODO oraz wewnętrzne procedury 

systemu jakości oraz ochrony danych osobowych. Tym samym, zwracam się z pytaniem czy do 

wypełnienia przesłanek formalnych przedmiotowego załącznika wystarczające będą np: 

Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu odpowiednich uprawnień, wiedzy i doświadczenia i/lub 

Referencje zamawiających bądź inne wskazane przez Państwa? 

Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia zrezygnować z warunku udziału w postępowaniu w zakresie 

doświadczenia Wykonawcy, wobec czego Wykonawca nie składa wraz z ofertą wykazu usług. 

 

  

 

Sporządziła: Anna Adamkiewicz  


