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Do uczestników postępowania 

 
 
 
 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup voucherów 

szkoleniowych uprawniających do dostępu do usług szkoleniowych, sprawa                                    

nr 3/USS/CBA/2018/TCz 

 

 

 

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela 

odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 16: 

W związku z prowadzonym postępowania na zakup voucherów na realizacji usług 

szkoleniowych chciałabym zapytać czy dopuszczają Państwo podział zadania nr. 1 na części? 

Pragniemy poinformować, że zakres Państwa postępowania obejmuje wiele bardzo różnych 

szkoleń z różnych specjalizacji i  znalezienie Wykonawcy , który zrealizuje cały zakres 

zapytania może być bardzo trudne a co za tym idzie, brak podziału zamówienia na części 

bardzo mocno ogranicza zasadę konkurencyjności oraz stoi w sprzeczności z zasadą 

zapewnienia szerokiego dostępu do zamówienia publicznego. Chcielibyśmy poprosić o 

wyodrębnienie szkoleń o numerach 1,2,4,7,8,10 które dotyczą tematów związanych z 

zarządzaniem projektami.  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 17: 

w nawiązaniu do ogłoszenia pn.  Zakup voucherów szkoleniowych uprawniających do 

dostępu do usługi szkoleniowych proszę o wyjaśnienie następujących kwestii: 

- ZADANIE NR 3  - nie ma dostępnego na rynku szkolenia IBM i2 TextChart,  

- ZADANIE NR 5 

1. Programming C#  i Programowanie .NET – kurs zaawansowany (wraz z 

rozszerzeniem o punkty opcjonalne) lub równoważne  - oba te zagadnienia są zawarte 

w szkoleniu autoryzowanym: MS 20483 



 
 
 
 
 

2. Wzorce projektowe w C# lub równoważne - nie ma takiego szkolenia 

autoryzowanego, czy Wykonawca ma przeprowadzić kurs autorski? 

3. Warsztaty automatyzacji testów dot-net lub równoważne - nie ma takiego szkolenia 

autoryzowanego, czy Wykonawca ma przeprowadzić kurs autorski? 

4. Programowanie w WPF MVVM lub równoważne -  nie ma takiego szkolenia 

autoryzowanego, czy Wykonawca ma przeprowadzić kurs autorski? 

5. Szkolenie MS-2810 i MS-2830 – szkolenia zostały wycofane z katalogu 

autoryzowanych szkoleń Microsoft i nie ma możliwości zrealizowania ich w formie 

autoryzowanej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż w odniesieniu do zadania nr 3- szkolenie IBM i2 TextChart, nie 

wymaga aby szkolenie było autoryzowane. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia 

zgodnie z tematyką zawartą w Opisie przedmiotu zamówienia. 

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż: 

Zadanie nr 5 ad. 1 - wymaga zrealizowania każdego z wymienionych szkoleń z 

zastrzeżeniem, iż szkolenie Programowanie .NET nie musi być autoryzowane; 

Zadanie nr 5 ad. 2,3,4 - nie wymaga szkoleń autoryzowanych; 

Zadanie nr 5 ad. 5 - dopuszcza zrealizowanie szkoleń w formie nie autoryzowanej, z 

zastrzeżeniem, iż w przypadku oferowania szkoleń nieautoryzowanych MS-2810 i MS-2830 

Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z zapisami rozdziału VII pkt 1 ppkt 3 złożyć wraz z 

ofertą Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
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