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Łódź, dnia 12 października 2022 r. 

 

Dotyczy postepowania prowadzonego pod nazwą  

„Świadczenie usług szkoleniowych  
dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny” 

 
 
Pytanie: 

w nawiązania do treści Zapytania ofertowego na „Świadczenie usług szkoleniowych dla Stowarzyszenia 

Łódzki Obszar Metropolitalny” (Ogłoszenie nr 2022-9512-129399), wnoszę o wprowadzenie następującej 

zmiany w zakresie warunków udziału w postępowaniu: 

 

1.2. Dysponują trenerami posiadającymi odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował trenerami/ekspertami/wykładowcami, którzy będą uczestniczyć osobiście w wykonywaniu 

zamówienia oraz posiadają wiedzę i w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

przeprowadzili (każda z osób wskazanych przez Wykonawcę) minimum 6 (sześć) 

szkoleń/warsztatów/wykładów w zakresie „Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w świetle nowej ustawy PZP”. 

 

Powyższy wniosek reprezentowanego przeze mnie Konsorcjum wykonawców uzasadniony jest tym, iż 

ujednolicenie okresów czasowych, w ramach których Zamawiający dokona weryfikacji doświadczenia, 

zwiększy konkurencyjność postępowania oraz proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu. Jak 

trafnie bowiem wskazuje się w piśmiennictwie: "Co do zasady zamawiający może wymagać wykazania się 

doświadczeniem w realizacji zamówień porównywalnych do udzielanego zamówienia. Porównywalny nie 

oznacza taki sam lub identyczny, ale raczej, że stopień skomplikowania wykonanych robót budowlanych, 

dostaw lub usług był pod względem technicznym lub organizacyjnym na takim samym poziomie. Nie chodzi 

więc o taki sam rodzaj lub zakres świadczeń, ale o taki sam stopień trudności ich wykonania. Dlatego 

warunek, aby świadczenie było tego samego rodzaju (a także tożsame z przedmiotem zamówienia, takie 

jak przedmiot zamówienia, odpowiadające przedmiotowi zamówienia itp.) jest, poza przypadkami robót 

budowlanych, dostaw lub usług wymagających szczególnych kwalifikacji, nieproporcjonalny." [zob. Prawo 

zamówień publicznych. Komentarz, red. H. Nowak, M. Winiarz, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 

2021, s. 439]. Dodać należy także, iż w treści § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy 

i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, prawodawca odwołuje się również do okresu 3-letniego, 

w odniesieniu do wykazu wykonanych usług. 

Warto w tym miejscu również zauważyć, iż nowa ustawa Prawo zamówień publicznych została uchwalona 

już w dniu 11 września 2019 r., stąd też od ponad 3 lat istnieje możliwość prowadzenia szkoleń w zakresie 

przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o nowy stan prawny. Dlatego 

też w naszej ocenie wprowadzenie powyższej zmiany do treści Zapytania ofertowego wpłynie pozytywnie 



 
 

na zwiększenie liczby składanych ofert, przy jednoczesnym zachowaniu przez Zamawiającego prawa do 

weryfikacji doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji usług szkoleniowych. 

Wobec powyższego proszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku. 

 

Odpowiedź:  

Po zapoznaniu się z wnioskiem Wykonawcy, na podstawie przedstawionej argumentacji Zamawiający 

dokonuje zmiany, w zakresie warunków udziału w postępowaniu: 

 

1.2. Dysponują trenerami posiadającymi odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował trenerami/ekspertami/wykładowcami, którzy będą uczestniczyć osobiście w wykonywaniu 

zamówienia oraz posiadają wiedzę i w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

przeprowadzili (każda z osób wskazanych przez Wykonawcę) minimum 6 (sześć) 

szkoleń/warsztatów/wykładów w zakresie „Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w świetle nowej ustawy PZP”. 

 

Jednocześnie termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 19 października 2022 r. 


