Ogłoszenie o nierozstrzygnięciu postępowania
Zamawiający informuje, iż biorąc pod uwagę wątpliwości zgłaszane przez potencjalnych
Wykonawców dotyczące

zapisów dokumentów dotyczących

postępowania,

którego

przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie grupowych kursów językowych oraz
konwersacji indywidualnych dla pracowników Departamentu Funduszy Europejskich i eZdrowia w Ministerstwie Zdrowia, Zamawiający podjął decyzję o nierozstrzygnięciu
przedmiotowego postępowania.
Jednocześnie Zamawiający poinformował Wykonawców, którzy złożyli oferty o tym, że podjął
decyzję o zmianie zapisów i uszczegółowieniu wymagań dotyczących realizacji przedmiotu
zamówienia zgodnie z poniższym zakresem.
Część III
12. Zleceniobiorca zapewni prowadzenie zajęć przez native speakera, w wymiarze 30 %
godzin

lekcyjnych.

Zamawiający

dopuszcza

mniejszą

liczbę

godzin

zajęć

prowadzonych przez native speakera, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez
pracowników Zamawiającego.
14. W przypadku absencji lektora / native speakera prowadzącego zajęcia, Zleceniobiorca
skieruje do przeprowadzenia zajęć innego lektora/ native speakera, o kwalifikacjach
wskazanych w ust. 11. Jeżeli powyższe nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od
Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zobowiązany jest do bezpośredniego poinformowania o
tym fakcie uczestnika kursu, nie później niż 12 godzin przed zajęciami i ustalenia z nim
innego terminu przeprowadzenia zajęć, maksymalnie 2 razy w trakcie trwania umowy.
Powyższe, tj. „maksymalnie 2 razy w trakcie trwania umowy” nie obejmuje zdarzeń
powstałych w wyniku siły wyższej, rozumianej jako np. powódź bądź zagrożenie
atakiem terrorystycznym w m.st. Warszawa. Z tytułu zmiany terminu zajęć
Zleceniobiorcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
20. W przypadku nieobecności uczestnika kursu na zajęciach, zgłoszonej Zleceniobiorcy
na 12 godzin przed zajęciami, uczestnik ustala z lektorem / native speakerem inny termin
zajęć. Z tytułu zmiany terminu zajęć Zleceniobiorcy nie przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie.
Zamawiający informuje, iż w części I zamówienia, nie przewiduje realizacji zajęć grupa po
grupie w jednej sali szkoleniowej i wskazuje na potrzebę takiego sposobu złożenia oferty, w
której Wykonawca przewidzi organizację zajęć dla kilku grup w tych samych lub zachodzących
na siebie godzinach. Ponadto, Zamawiający wskazuje na fakt, iż zajęcia w poszczególnych
grupach powinny rozpocząć się w niedużym odstępie czasu po godzinie 16:30. W sytuacji,

gdy Wykonawca stworzy kilka grup złożonych tylko z pracowników Zamawiającego,
Zamawiający wymaga, aby zajęcia we wszystkich grupach mogły rozpocząć się niezwłocznie
po godzinie 16:30.
Zamawiający (w części I i II zamówienia) dopuszcza rozwiązanie polegające na wstawieniu
sprawnych klimatyzatorów przenośnych do sal szkoleniowych. Wykonawca zobowiązany jest
do wstawienia do sal szkoleniowych sprawnych klimatyzatorów na każde wezwanie
Zamawiającego wystosowane na minimum 24 godziny przez rozpoczęciem zajęć w danej
grupie.

