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 Warszawa, 18.09.2020 

  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  przeprowadzenie badań z udziałem osób niewidomych, 
kolejnych wersji systemu wizyjnego dla osób niewidomych. 

(sprawa: KZP/06/2020.  

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019r poz.1843), Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP udziela 

odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawców: 

W jaki sposób należy udokumentować spełnienie warunków udziału w postępowaniu biorąc pod 

uwagę "kryteria oceniane" oraz inne wskazane przez Zamawiającego (nieopisane jako "kryteria 

oceniane")? 
Wykonawca musi udokumentować doświadczenie na podstawie oświadczeń oraz wykazu 

osób . Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenia i wykaz osób dotyczące kryteriów 

ocenianych: 

1. Oświadczenie, że Wykonawca prowadzi kursy/nauki z orientacji przestrzennej dla osób 

niewidomych od co najmniej 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, ze wskazaniem okresu doświadczenia 

2. Oraz oświadczanie, że Wykonawca świadczy co najmniej od 3 lat a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi konsultacyjno-edukacyjne 

w zakresie tyflologii (w tym badania naukowe z udziałem osób niewidomych, praktyki 

studenckie), ze wskazaniem okresu doświadczenia. 

Pozostałe dokumenty Wykonawca złoży na wezwanie zamawiającego, jeśli jego oferta 

zostanie oceniona najwyżej. Zamawiający zgodnie z zapisami pkt. 6.5 SIWZ będzie 

wymagał wykazu osób oraz oświadczeń zgodnie z poniższymi zapisami: 

 aktualne zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru instytucji szkoleniowych, 

prowadzące szkolenia dla osób z dysfunkcją wzroku.  

 Oświadczenie, że Wykonawca prowadzi kursy/nauki z orientacji przestrzennej dla osób 

niewidomych od co najmniej 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, ze wskazaniem okresu doświadczenia, 

 wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego wraz z opisem ich 

doświadczenia –  Wykonawca dysponuje: 

- zespołem z minimum 3 letnim doświadczeniem (co najmniej 8 osób) 

instruktorów/nauczycieli orientacji przestrzennej legitymujących się tytułem magistra 
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tyflopedagogiki w trybie umowy o pracę lub dysponuje tymi osobami na podstawie innego 

stosunku prawnego; 

- osobami z doświadczeniem w zakresie prowadzenia szkoleń dla osób niewidomych 

z zakresu orientacji w przestrzeni, 

- ekspertami z dziedziny tyflologii,  

- ekspertami znającymi i wykorzystującymi w życiu codziennym nowe rozwiązania 

tyfloinformatyczne podnoszące jakość życia i bezpieczeństwo osób z dysfunkcją wzroku,  

- zatrudnionymi osobami niewidomymi z udziałem, których jest możliwość 

utworzenia grupy testowej (dopuszczalne jest aby podmiot miał pod swoją opieką osoby 

niewidome z których jest możliwość utworzenia grupy testowej),  

-  specjalistami w edukacji i rewalidacji osób niewidomych w trybie umowy o pracę 

lub dysponuje tymi osobami na podstawie innego stosunku prawnego, 

 oświadczanie, że Wykonawca świadczy co najmniej od 3 lat a jeśli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi konsultacyjno-edukacyjne w zakresie 

tyflologii (w tym badania naukowe z udziałem osób niewidomych, praktyki studenckie), ze 

wskazaniem okresu doświadczenia, 

 oświadczenie, że Wykonawca prowadzi od 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy  w tym okresie, działalność propagującą wiedzę tyflologiczną skierowaną do 

podmiotów zewnętrznych (szkoły, uczelnie, instytucje, firmy komercyjne). 

 Oświadczenie, że Wykonawca posiada bezpieczny zamknięty teren zewnętrzny 

przystosowany do nauki osób niewidomych orientacji w przestrzeni z możliwością aranżacji 

sytuacji testowych o powierzchni co najmniej 10 000m2. 

 Oświadczenie, że budynki dostosowane do potrzeb osób niewidomych w zakresie 

samodzielnego i bezpiecznego poruszania się (linie wiodące, piktogramy, oznakowania 

nawierzchniowe). 

  Oświadczenie, że Wykonawca posiada rozwiązania tyfloinformatyczne w zakresie orientacji 

przestrzennej 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- 

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców będzie miał 

wymagany potencjał lub doświadczenie. 

 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, 

Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, 

 

 


