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

szkoleniowych uprawniających do dostępu do usług szkoleniowych w zakresie 

teleinformatyki, sprawa  nr 6/USS/2019/TCz 

     

 

 

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

odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 5: 

Czy Zamawiający  wymaga zapewnienia dwudaniowego obiadu każdego dnia szkolenia, dla 

każdego z Uczestników realizowanego podczas przerwy obiadowej, jak i zapewnianie przerw 

kawowych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga zapewnienia dwu daniowego obiadu każdego dnia szkolenia jak               

i przerw kawowych. 

 

Pytanie nr 6: 

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy szkolenia będą realizowane przez Zamawiającego 

poprzez oddelegowanie wskazanej liczby Uczestników na jeden termin w jednej grupie, tak 

jak zostało to przedstawione w Opisie Przedmiotu Zamówienia, czy też Zamawiający 

zamierza rozdzielić delegowanych Uczestników na grupy? Jeśli tak uprzejmie prosimy                   

o wskazanie wielkości grup dla każdego szkolenia. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami pkt 3 załącznika nr 3 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 

Wykonawca zapewni co najmniej dwa terminy szkoleń z każdego zakresu tematycznego. 

Zamawiający może skorzystać z obu uzgodnionych terminów, dzieląc zgłaszanych 

uczestników na dwie grupy. Dokładne terminy szkoleń zostaną uzgodnione między stronami. 

W związku z powyższym Zamawiający doprecyzowuje, iż wymaga aby wykonawca zapewnił 

możliwość udziału w szkoleniach z każdego zakresu tematycznego w co najmniej dwóch 

terminach ze względu na pokrywający się zakres obowiązków osób kierowanych na 

szkolenia. Zamawiający będzie korzystał z tej możliwości szczególnie w przypadku szkoleń, 



 
 
 
 
 

na które kieruje większą ilość pracowników oraz szkoleń dla administratorów. Zamawiający 

traktuje ten zapis jako zabezpieczenie na wypadek zdarzeń losowych uniemożliwiających 

skierowanie wszystkich wytypowanych uczestników na szkolenie w jednym terminie. 

 

Pytanie nr 7: 

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca ma zapewnić bezpłatny parking dla 

Uczestników szkolenia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga zapewnienia bezpłatnego parkingu dla Uczestników szkolenia. 

 

Pytanie nr 8: 

Prosimy o sprecyzowanie wielkości wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy jakie ma wnieść Wykonawca. Wzór umowy wskazuje: 

Wysokość zabezpieczenia wynosi 100% kwoty wynagrodzenia. Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zwrotu wypłaconego wynagrodzenia było ważne 

i wykonalne min. 3 miesiące po terminie planowanego zakończenia realizacji usług objętych 

umową. 

Zapisy SIWZ wskazują: 

Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 

ceny całkowitej podanej w ofercie. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie nr 8, Zamawiający dokonuje modyfikacji rozdziału XVI 

Ogłoszenia. 

Było: 

Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 

ceny całkowitej podanej w ofercie.  

Jest: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Ponadto Zamawiający podkreśla, iż wymaga wniesienia zabezpieczenia zwrotu wypłaconego 

wynagrodzenia w wysokośc100% kwoty wynagrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić, aby zabezpieczenie zwrotu wypłaconego wynagrodzenia było ważne i wykonalne 

min. 3 miesiące po terminie planowanego zakończenia realizacji usług objętych umową. 

 

Pytanie nr 9: 

Uprzejmie informujemy, iż w przypadku realizacji szkoleń autoryzowanych, Wykonawca nie 

ma praw autorskich dających mu możliwość przeniesienia obowiązków wskazanych                        

w Ogłoszeniu: 

2. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywania przez Zamawiającego praw zależnych do 

opracowań utworów. 

3. Zamawiający ma prawo bez ograniczeń czasowych, terytorialnych oraz co do liczby 

egzemplarzy, do: 



 
 
 
 
 

1) wykorzystywania utworów na własny użytek i użytek jednostek podległych 

Zamawiającemu, 

2) zwielokrotniania utworów dowolną techniką, 

3) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych, 

4) samodzielne lub z udziałem osób trzecich dokonywania dalszych opracowań  

i przekształceń utworów. 

4. Zamawiający wskaże na utworach oznaczenia autora i Wykonawcy i zobowiązuje się 

do nie zbywania utworów lub ich części. 

 

Informujemy, iż każdy Uczestnik otrzymuje autoryzowany podręcznik szkoleniowy do 

własnego użytku podczas szkolenia i po nim, bez możliwości rozpowszechniania go innym 

pracownikom Zamawiającego, czy też dokonywania kopii, zwielokrotniania, wprowadzenia 

do pamięci komputera etc. Prosimy o  uznanie wskazanych faktów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z pkt. 17 Załącznika nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu: 

W przypadku przeprowadzenia szkoleń autoryzowanych, Zamawiający, zamiast przeniesienia 

autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 7 umowy, wyrazi zgodę na udzielenie 

Zamawiającemu licencji (niewyłącznej, niezbywalnej, ograniczonej w czasie i na terytorium 

RP) na korzystanie z materiałów szkoleniowych i opracowań, które powstaną na potrzeby 

szkolenia. 
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