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                        Wyjaśnienie-uzupełnienie  z dnia   30.10.2012r.
do treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia    25.10.2012r.
 Ogłoszenie Nr 417518-2012   z  dnia   25.10.2012r.  

dla wykonania  zamówienia publicznego  p.n.

„Wykonanie usługi związanej z certyfikacją Systemu Zarządzania Jakością, za zgodność z 
normą PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Gminy Radomin”

dofinansowanego  w ramach projektu  „Nowe regulacje- nowe kwalifikacje. Wzmocnienie potencjału Gminy Radomin  
poprzez  przygotowanie  i  wdrożenie  budżetu  zadaniowego”  w  ramach   Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet V Dobre zarządzanie, Działanie  5.2  
Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,  o wartości  nie przekraczającej  kwoty określonej zgodnie 
z art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 38 ust.2 i art. 38 ust.1 pkt 3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych  (  Dz.  U.  z  2010r.  Nr  113  poz.  759  z  późn.  zmian.) w   związku   z  zapytaniami 
skierowanymi  przez wykonawcę, do Zamawiającego – Gminy Radomin,  nie ujawniając źródła zapytania,  
udzielam  wyjaśnień  i    dokonuję   uzupełnienia  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia  dla wykonania zadania określonego powyżej, w następujący sposób:

Pytanie 1  – Wykonawcy do Rozdziału VII, pkt VII.1.2)
  1) Czy pisemne zobowiązanie „osób zdolnych do wykonania zamówieni” dotyczy również osób  
będących etatowymi pracownikami Wykonawcy?

 2)Czy  osoby  zatrudnione  na  umowę o  dzieło,  będące  kontraktowymi  audytorami  Wykonawcy,  
również zobligowane są do  złożenia zobowiązania o oddaniu Wykonawcy niezbędnych zasobów( a  
wiec własnego czasu i umiejętności) na okres korzystania  z nich przy wykonywaniu zamówienia ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Ad.  1.1)   i   1.2)
Wykonawca w składanej ofercie  w  Załączniku Nr 7  ( w formie tabeli) zamieszcza informacje o 
osobach  które  współpracują  z  wykonawcą  i  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu 
zamówienia.  Zapis  w rubryce  tabeli -  Dysponuję /  będę dysponował,  jest  potwierdzeniem  ze 
strony wykonawcy, spełniania warunków określonych  w  Rozdziale VII, pkt VII.1.2).

 Pytanie 2  – Wykonawcy 
 W jakim zakresie Urząd Gminy Radomin ubiega się o certyfikację systemu zarządzania  jakością  
t.j. jaki jest oczekiwany zapis zakresu certyfikacji  na Certyfikacie?
Odpowiedź Zamawiającego:
 Zakres systemu zarządzania jakością obejmuje świadczenie usług dla klientów indywidualnych, 
instytucji i firm, w ramach zadań publicznych realizowanych przez samorząd Gminy Radomin.

Treść niniejszego wyjaśnienia stanowi uzupełnienie- określenie, a  nie  stanowi modyfikacji 
treści SIWZ, w rozumieniu przepisów wymienionej powyżej ustawy, ponieważ nie zmienia treści 
ogłoszenia o zamówieniu i nie dotyczy  kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu 
oraz sposobu oceny ich spełniania. 
Niniejsze uzupełnienie  nie wymaga przedłużenia terminu składania ofert.



Treść  niniejszego wyjaśnienia  zamieszczono na tablicy  ogłoszeń oraz   znajduje się   na stronie 
internetowej  Urzędu  Gminy  Radomin:   www.radomin.pl  ⇒ BIP⇒  Menu  przedmiotowe  ⇒ 
przetargi  ⇒ przetargi  zamówień  publicznych  –  PO  KL,  skierowane  do   potencjalnych 
wykonawców,  jako odpowiedź na zadane pytanie, bez ujawniania źródła zapytania.

     Wójt Gminy  Radomin 
       inż. Piotr Wolski 
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