
 

 
 

         Warszawa, dnia 31 lipca 2020  

MCPS.ES/PG/351-2-2/2020 

 

 

        Uczestnicy postępowania 

 

Dotyczy postępowania na usługę przygotowania i realizacji szkoleń ,,Edukator profilaktyki 

uzależnień  I i II stopnia wraz z obsługa logistyczną” prowadzonego w trybie przepisu art. 138o 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843), tj. zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro. W związku 

z otrzymanymi w dniu 29-30 lipca 2020 roku prośbami Wykonawcy o wyjaśnienie treści IWZ oraz 

OPZ, Zamawiający udziela poniżej stosownych wyjaśnień: 

 

Pytanie 1. 

„Bardzo proszę o wyjaśnienie kwestii zawartej w IWZ w pkt. 3.1.4., gdzie Zamawiający precyzuje 

wymagania co do osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

Zamawiający wymaga, aby trenerzy posiadali „certyfikat specjalisty terapii uzależnień…”. Zgodnie 

z informacją Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ze stycznia 2020 r., nie 

funkcjonuje już certyfikat terapii uzależnień, tylko certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. 

Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający miał na myśli właśnie ten certyfikat. Jednocześnie,  

w związku z tą nieścisłością w treści IWZ, wnioskuję o przedłużenie terminu składania ofert.”  

 

Odpowiedź na pytanie 1. 

Zamawiający informuje, iż w pkt 3.1.4 IWZ omyłkowo został wskazany wymóg posiadania przez 

trenera certyfikatu specjalisty terapii uzależnień. W istocie zapis ten dotyczy, jak słusznie 

zauważył Wykonawca, certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień. W związku z powyższym 

Zamawiający dokonuje sprostowania treści IWZ w zakresie pkt 3.1.4. 

 

Pytanie 2. 

„Bardzo proszę o wyjaśnienie kwestii zawartej w OPZ. W punkcie 11 „Miejsce realizacji 

zamówienia” Zamawiający wskazuje, że „miejsce wykonywania stażu nie może być oddalone od 

docelowego miejsca szkolenia więcej niż 30 km”. Ta odległość ma być mierzona w linii prostej czy 

wg najkrótszej trasy samochodowej ? 
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Odpowiedź na pytanie 2. 

Zamawiający informuje, iż punkt 11 OPZ dotyczy miejsca wykonywania stażu oddalonego od 

docelowego miejsca szkolenia maksymalnie 30 km w linii prostej. W związku z powyższym 

Zamawiający dokonuje sprostowania treści pkt 11 tiret trzecie OPZ.  

 

Pytanie 3. 

„(…) czy jeśli w związku z CODID-19 żaden z ośrodków rehabilitacji uzależnień dla dzieci  

i młodzieży, nie będzie chciał podjąć się współpracy, Zamawiający przewiduje zmianę wymogów 

odległościowych?”  

 

Odpowiedź na pytanie 3. 

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany wymogów odległościowych.   

 
 
 
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje korekty treści Istotnych Warunków Zamówienia 

(IWZ) oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ w w/w 

postępowaniu w następujący sposób: 

 

TREŚĆ PKT 3.1.4. IWZ PRZED ZMIANĄ: 

   

„Warunek dotyczący dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

dla Części I i II: 

Zamawiający uzna warunek udziału w postepowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że dysponuje: co najmniej trzema trenerami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym min. 

dwóch posiadających równocześnie certyfikat specjalisty terapii uzależnień oraz certyfikat 

superwizora wydane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, z których każdy co 

najmniej: 

a) posiada wykształcenie wyższe II stopnia; 

b) w okresie ostatnich trzech lat przeprowadził co najmniej 50 godzin dydaktycznych  

(1 godzina dydaktyczna, tj. 45 minut) szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień. 

Wykonawca na etapie składania ofert będzie musiał uzupełnić wykaz osób, które będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia. Do wykazu należy dołączyć kopię dokumentów 

potwierdzających wykształcenie oraz kopię certyfikatów.  
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Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do IWZ.” 

 

TREŚĆ PKT 3.1.4. IWZ PO ZMIANIE: 

„Warunek dotyczący dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

dla Części I i II: 

Zamawiający uzna warunek udziału w postepowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

dysponuje: co najmniej trzema trenerami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym min. dwóch 

posiadających równocześnie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień oraz certyfikat 

superwizora wydane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, z których każdy co 

najmniej: 

a) posiada wykształcenie wyższe II stopnia; 

b) w okresie ostatnich trzech lat przeprowadził co najmniej 50 godzin dydaktycznych  

(1 godzina dydaktyczna, tj. 45 minut) szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień. 

Wykonawca na etapie składania ofert będzie musiał uzupełnić wykaz osób, które będą uczestniczyć w 

wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia. Do wykazu należy dołączyć kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz 

kopię certyfikatów.” 

 

TREŚĆ PKT 11 TIRET TRZECIE OPZ PRZED ZMIANĄ: 

„miejsce wykonywania stażu nie może być oddalone od docelowego miejsca szkolenia o więcej 

niż 30 km.” 

 

TREŚĆ PKT 11 TIRET TRZECIE OPZ PO ZMIANIE: 

„miejsce wykonywania stażu nie może być oddalone od docelowego miejsca szkolenia o więcej 

niż 30 km (odległość liczona w linii prostej)” 

 

TREŚĆ PKT 3 TABELI NR 1, 2, 3 ZAŁĄCZNIKA NR 7 DO IWZ PRZED ZMIANĄ: 

„Certyfikat specjalisty terapii uzależnień wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii” 

 

TREŚĆ PKT 3 TABELI NR 1, 2, 3 ZAŁĄCZNIKA NR 7 DO IWZ PO ZMIANIE: 

„Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii” 
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Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania ofert  

w niniejszym postępowaniu na dzień 05 sierpnia 2020 roku godz. 10.00 oraz termin otwarcia ofert 

na dzień 05 sierpnia 2020 roku godz. 10.30. Tym samym Zamawiający dokonuje korekty treści 

IWZ w poniższym zakresie: 

TREŚĆ PKT 4.2.1 IWZ PRZED ZMIANĄ: 

„Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie/opakowaniu. Na kopercie/opakowaniu należy 

umieścić: nazwę, adres, telefon Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego, znak sprawy: 

MCPS.ES/PG/351-2-2/2020 oraz oznaczenie postępowania: 

 

Oferta na: 

,,Przygotowanie i realizację szkoleń pn. ,,Edukator profilaktyki uzależnień I i II stopnia” 

wraz z obsługą logistyczną” Znak sprawy: MCPS.ES/PG/351-2-2/2020 

Nie otwierać przed dniem: 04 sierpnia 2020 r., godz. 10:30 

 

TREŚĆ PKT 3.1.4. IWZ PO ZMIANIE: 

„Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie/opakowaniu. Na kopercie/opakowaniu należy 

umieścić: nazwę, adres, telefon Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego, znak sprawy: 

MCPS.ES/PG/351-2-2/2020 oraz oznaczenie postępowania: 

 

Oferta na: 

,,Przygotowanie i realizację szkoleń pn. ,,Edukator profilaktyki uzależnień I i II stopnia” 

wraz z obsługą logistyczną” Znak sprawy: MCPS.ES/PG/351-2-2/2020 

Nie otwierać przed dniem: 05 sierpnia 2020 r., godz. 10:30 

 

TREŚĆ PKT 5.1 IWZ PRZED ZMIANĄ: 

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 04 sierpnia do godz. 

10:00.” 

 

TREŚĆ PKT 5.1 IWZ PO ZMIANIE: 

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 05 sierpnia do godz. 

10:00.” 
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TREŚĆ PKT 5.3 IWZ PRZED ZMIANĄ: 

„Otwarcie ofert nastąpi do 04 sierpnia o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego położonej  

w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62a, w sali konferencyjnej znajdującej się na VI p.” 

 

TREŚĆ PKT 5.3 IWZ PO ZMIANIE: 

„Otwarcie ofert nastąpi do 05 sierpnia o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego położonej  

w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62a, w sali konferencyjnej znajdującej się na VI p.” 

 

 

Zatwierdził: 

Z up. Dyrektora Mazowieckiego Centrum 
Polityki Społecznej  

/--/  

Z-ca Dyrektora Mariusz Budziszewski 


