
 
 
Numer sprawy: 3/2021             Warszawa, 23.04.2021 r.  

Znak pisma: OA.C.ZP.222.15.EB.2021 

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 
Dotyczy postępowania nr 3/2021 na: Przeprowadzenie szkolenia z podziałem na części pn: 

- „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą 
przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E” – Część I 

- „Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą 

przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. D, D+E, D1, D1+E” – Część II 
 

Zamawiający: Miasto st. Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy działając na podstawie 286 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) 

wprowadza zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ. 
 

Zamawiający wyjaśnia, że zmienia zapisy Rozdziału II i Rozdziału V Specyfikacji Warunków Zamówienia 

poprzez dodanie zapisów: 

I. Dotyczy: Specyfikacji Warunków zamówienia Rozdział II.  
 

W Specyfikacji Warunków Zamówienia, Rozdział II jest: 

 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO 

ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1.1  Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 
www.bip.up.warszawa.pl. 

1.2  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający 

udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert 

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 

dni przed upływem terminu składania ofert. 

W/w zapisy zastępuje się zapisami: 

 

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO 

ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1.1  Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 
www.bip.up.warszawa.pl. 

1.2  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający 

udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert 

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 

dni przed upływem terminu składania ofert. 

1.3  W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią specyfikacji warunków zamówienia, a treścią udzielonych 

wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze wyjaśnienia. 

http://www.bip.up.warszawa.pl/
http://www.bip.up.warszawa.pl/


 
 
1.4   W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania 

ofert, zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający 

udostępni na stronie internetowej, pod adresem wskazanym w pkt. 1.1 niniejszego rozdziału. 

1.5   Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, a informację o zmianach ogłoszenia zamieści na stronie internetowej pod 

adresem wskazanym w pkt. pkt. 1.1 niniejszego rozdziału. 

1.2 W przypadku, gdy zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu będzie istotna, Zamawiający przedłuży 

termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. 
 

 

II. Dotyczy: Specyfikacji Warunków zamówienia Rozdział V.  
 

W Specyfikacji Warunków Zamówienia, Rozdział V jest:  
 
V.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z podziałem na części pn: 

Część I - „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną 

uzupełniającą przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E”, które 
obejmuje: 

1) zorganizowanie i przeprowadzenia badań psychologicznych i lekarskich, 
2) zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu prawa jazdy kat. C 

oraz zajęć teoretycznych i praktycznych z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej 

uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E, 
3) zapisanie i opłacenie egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C, 

4) zgłoszenie i opłacenie testu z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej 
uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E, 

5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków  wskazanych uczestników szkolenia. 

Przedmiot zamówienia został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, zwanym OPZ, stanowiącym -
Załącznik nr 1 do SWZ dla części I. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z 

postanowieniami wzoru umowy –  stanowiącej Załącznik nr 10 do SWZ. 

Zamówienie finansowane jest w ramach dwóch projektów oraz z Funduszu Pracy. Z wykonawcą, którego 

oferta zostanie wybrana, jako  najkorzystniejsza, zostaną podpisane trzy odrębne umowy: 
1) umowa w ramach środków Funduszu pracy dla max. 35 osób skierowanych na badania psychologiczne 

i lekarskie oraz dla min. 10, a max. 30 osób skierowanych na szkolenie, 

2) umowa w ramach środków z projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m.st. 
Warszawa (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-

2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla max. 60 osób 
skierowanych na badania psychologiczne i lekarskie oraz dla min. 17, a max. 50 osób skierowanych na 

szkolenie, 

3) Umowa w ramach środków z projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez 
pracy w m.st. Warszawa (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego (RPO) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego dla max. 25 osób skierowanych na badania psychologiczne i lekarskie oraz dla min. 6, a 

max. 20 osób skierowanych na szkolenie. 
 

Część II - „Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną 

uzupełniającą przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. D, D+E, D1, D1+E”, które 

obejmuje:   

1) zorganizowanie i przeprowadzenie badań psychologicznych i lekarskich, 

2) zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu prawa jazdy kat. D 

oraz zajęć teoretycznych i praktycznych z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej 

uzupełniającej przyspieszonej w zakresie z bloku programowego kat. D, D+E, D1, D1+E, 

3) zapisanie i opłacenie egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. D, 
4) zgłoszenie i opłacenie testu z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej 

uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloku programowego kat. D, D+E, D1, D1+E, 



 
 

5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wskazanych uczestników szkolenia. 

Przedmiot zamówienia został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, zwanym OPZ, stanowiącym - 

Załącznik nr 2 do SWZ dla części II. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie  

z postanowieniami wzoru umowy –  stanowiącej Załącznik nr 11 do SWZ.  

Zamówienie finansowane jest w ramach dwóch projektów oraz z Funduszu Pracy. Z wykonawcą, którego 

oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zostaną podpisane trzy odrębne umowy:  

1) umowa w ramach środków Funduszu pracy dla max. 46 osób skierowanych na badania psychologiczne 

i lekarskie oraz dla min. 14, a max. 40 osób skierowanych na szkolenie, 

2) umowa w ramach środków z projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy                 
w m.st. Warszawa (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na 

lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla max. 12 
osób skierowanych na badania psychologiczne i lekarskie oraz dla min. 3, a max. 10 osób 

skierowanych na szkolenie, 
3) umowa w ramach środków z projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez 

pracy w m.st. Warszawa (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego (RPO) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego dla max. 12 osób skierowanych na badania psychologiczne i lekarskie oraz dla min. 3, a 

max. 10 osób skierowanych na szkolenie. 
 

Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV 

80500000-9 - usługi szkoleniowe 
80411200-0 - usługi szkół nauki jazdy 

80411100-9 - usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy 
85121000-3 - usługi medyczne 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć na jedną lub 

wszystkie części zamówienia. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 
ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

5.  Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

W/w zapisy zastępuje się zapisami: 
 
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z podziałem na części pn: 

Część I - „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną 

uzupełniającą przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E”, które 
obejmuje: 

1) zorganizowanie i przeprowadzenia badań psychologicznych i lekarskich, 
2) zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu prawa jazdy kat. C 

oraz zajęć teoretycznych i praktycznych z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej 

uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E, 
3) zapisanie i opłacenie egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C, 

4) zgłoszenie i opłacenie testu z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej 
uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E, 

5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków  wskazanych uczestników szkolenia. 
Przedmiot zamówienia został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, zwanym OPZ, stanowiącym -

Załącznik nr 1 do SWZ dla części I. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z 

postanowieniami wzoru umowy –  stanowiącej Załącznik nr 10 do SWZ. 

Zamówienie finansowane jest w ramach dwóch projektów oraz z Funduszu Pracy. Z wykonawcą, którego 

oferta zostanie wybrana, jako  najkorzystniejsza, zostaną podpisane trzy odrębne umowy: 
1) umowa w ramach środków Funduszu pracy dla max. 35 osób skierowanych na badania psychologiczne 

i lekarskie oraz dla min. 10, a max. 30 osób skierowanych na szkolenie, 



 
 

2) umowa w ramach środków z projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m.st. 

Warszawa (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-

2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla max. 60 osób 
skierowanych na badania psychologiczne i lekarskie oraz dla min. 17, a max. 50 osób skierowanych na 

szkolenie, 
3) Umowa w ramach środków z projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez 

pracy w m.st. Warszawa (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego (RPO) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego dla max. 25 osób skierowanych na badania psychologiczne i lekarskie oraz dla min. 6, a 

max. 20 osób skierowanych na szkolenie. 
 

Część II - „Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną 

uzupełniającą przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. D, D+E, D1, D1+E”, które 

obejmuje:   

1) zorganizowanie i przeprowadzenie badań psychologicznych i lekarskich, 
2) zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu prawa jazdy kat. D 

oraz zajęć teoretycznych i praktycznych z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej 

uzupełniającej przyspieszonej w zakresie z bloku programowego kat. D, D+E, D1, D1+E, 

3) zapisanie i opłacenie egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. D, 

4) zgłoszenie i opłacenie testu z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej 

uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloku programowego kat. D, D+E, D1, D1+E, 
5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wskazanych uczestników szkolenia. 

Przedmiot zamówienia został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, zwanym OPZ, stanowiącym - 

Załącznik nr 2 do SWZ dla części II. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie  

z postanowieniami wzoru umowy –  stanowiącej Załącznik nr 11 do SWZ.  

Zamówienie finansowane jest w ramach dwóch projektów oraz z Funduszu Pracy. Z wykonawcą, którego 

oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zostaną podpisane trzy odrębne umowy:  

1) umowa w ramach środków Funduszu pracy dla max. 46 osób skierowanych na badania psychologiczne 

i lekarskie oraz dla min. 14, a max. 40 osób skierowanych na szkolenie, 
2) umowa w ramach środków z projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy                 

w m.st. Warszawa (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na 

lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla max. 12 
osób skierowanych na badania psychologiczne i lekarskie oraz dla min. 3, a max. 10 osób 

skierowanych na szkolenie, 
3) umowa w ramach środków z projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez 

pracy w m.st. Warszawa (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego (RPO) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego dla max. 12 osób skierowanych na badania psychologiczne i lekarskie oraz dla min. 3, a 

max. 10 osób skierowanych na szkolenie. 
 

Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV 
80500000-9 - usługi szkoleniowe 

80411200-0 - usługi szkół nauki jazdy 

80411100-9 - usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy 
85121000-3 - usługi medyczne 

 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć na jedną lub 

wszystkie części zamówienia. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 

ustawy Pzp. 
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. 

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania 
przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, 

i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców jeżeli są już znane. Powierzenie wykonania części 



 
 

zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego 

zamówienia. 

 
Powyższe zmiany stanowią integralną część dokumentacji w tym postępowaniu, są dla 

Wykonawców wiążące i należy je uwzględnić w składanej ofercie na wykonanie niniejszego 
zamówienia. 

 
 

 

 

 

Dorota Klaus 

 

 

 

Kierownik  

                                                                                Działu Organizacyjno-Administracyjnego 
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