
 

 

 

 

 

 

 Wrocław 9 października 2019 r.  

      

Nr postępowania: WNZKŚ.242.6.2019.JW 

Wykonawcy 

(informacja zamieszczona na stronie Zamawiającego ) 

  
  

Dotyczy: Postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami art. 138o ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dotyczących 

zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. Przeprowadzenie szkolenia 

specjalistycznego Surfer i Grapher dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk o Ziemi i 

Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.  

 

 

INFORMACJA NR  2 -   WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA 

 

Pytanie nr 1  

 

 „Prosimy o modyfikację wymogów minimalnego doświadczenia od osób prowadzących 
szkolenie. Z uwagi na fakt, iż szkolenia z oprogramowania Surfer i Grapher mają bardzo 
specjalistyczny charakter informujemy, że oferowane przez naszą firmę tematy szkoleń były i 
są realizowane maksymalnie 2 razy w ciągu roku w wyznaczonych terminach w zależności od 
liczby zebranych chętnych. Biorąc ten fakt pod uwagę, spełnienie wymogu stawianego przez 
Zamawiającego jest niemożliwe. W związku z powyższym prosimy o redukcję wymaganych 
godzin szkoleniowych dla każdego z prowadzących z 240 godz. do 18 godz.” 
 

Odpowiedź  
Zamawiający przychyla się do propozycji zniesienia wymogu 240 godzin szkoleniowych z 

uwagi na bardzo specjalistyczny charakter szkolenia i dostępność tej usługi na rynku 

szkoleń wysokospecjalistycznych. 

 

 

Pytanie nr 2 

 

„W odniesieniu do wymogu udostępnienia Zleceniodawcy materiałów szkoleniowych w wersji 
elektronicznej (zapis wzoru umowy §5 ust. 2) z uwagi na zabezpieczenie praw autorskich 
Wykonawcy, wnosimy o dopisanie do wzoru istotnych postanowień umowy zapisu mówiącego 
o tym, że Zamawiający jak również uczestnicy, zobowiązują się do zachowania przekazanych 
przez Wykonawcę w formie elektronicznej jak również drukowanej materiałów szkoleniowych 
wyłącznie do własnego użytku oraz niewykorzystywania i nieudostępniania ich w żaden 
sposób osobom trzecim pod rygorem kar za naruszenie praw autorskich dochodzonych drogą 
sądową.” 
 



Odpowiedź  
Zamawiający odrzuca propozycję wprowadzenia powyższego zapisu. Stroną umowy jest 

Zamawiający, który nie jest w stanie poręczyć za uczestników, materiały z założenia są 

objęte prawami autorskimi i w gestii sumienia każdego uczestnika pozostaje korzystać z 

nich zgodnie z prawem. 

 

Pytanie nr 3 

 

„Prosimy o przeniesienie obowiązków Zamawiającego ujętych w § 6 ust. 1 pkt. d) wzoru 
istotnych postanowień umowy na Wykonawcę co będzie zgodne z opisem przedmiotu 
zamówienia gdzie można znaleźć wymóg, że szkolenia mają odbyć się w siedzibie 
Wykonawcy.”   
 

Odpowiedź 
Zamawiający przychyla się do propozycji uznając ja za zasadną i w rezultacie §6 wzoru 

istotnych postanowień umowy uzyskuje brzmienie: 

 

§ 6 

Prawa i obowiązki Zamawiającego 

 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) przesłania Wykonawcy wzorów dokumentów (wzoru papieru wraz ologowaniem); 

b) przeprowadzenia rekrutacji uczestników na szkolenie i poinformowania o 

utworzeniu grupy szkoleniowej niezwłocznie, nie później niż na dzień przed 

planowaną datą przeprowadzenia szkolenia dla danej grupy; 

c) dostarczenia Wykonawcy w dniu przeprowadzenia pierwszego szkolenia kompletu 

dokumentów szkoleniowych, tj. list obecności, ankiety ewaluacyjnej szkolenia; 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu realizacji przedmiotu Umowy 

na każdym etapie, w tym prawo do wglądu w dokumentację szkolenia oraz wizyty na 

zajęciach bez wcześniejszego informowania Wykonawcy. 

 

Usunięty podpunkt d). zostaje przeniesiony do §2 do punktu 12., który otrzymuje 

brzmienie: 

 

 

§ 5 

Warunki wykonania Umowy 

 
1. Wykonawca dostarczy program zajęć Zleceniodawcy w celu jego akceptacji najpóźniej 

na  

4 dni przed ustalonym terminem rozpoczęcia kursu.  

2. Materiały szkoleniowe do zajęć muszą zostać udostępnione Zleceniodawcy oraz 

uczestnikom wyłącznie w formie elektronicznej najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

szkolenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania uczestnikom podpisanych 

certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia a Zamawiającemu 

protokołu odbioru tych certyfikatów. 

4. Materiały szkoleniowe oraz certyfikaty i zaświadczania przygotowane będą  z 

zachowaniem zasad zawartych w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów 

polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.  

5. Szkolenie musi być zgodne z programem szkolenia.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bilansu kompetencji kursantów. 

7. Wykonawca wyznacza panią/pana…………………………………………………………. na osobę 

prowadzącą szkolenie/trenera/trenerkę i jednocześnie Wykonawca zaświadcza, że ww. 

osoba posiada wykształcenie wyższe lub certyfikaty/ zaświadczenia/inne 



umożliwiające przeprowadzenie szkolenia oraz doświadczenie zawodowe w 

prowadzeniu szkoleń/warsztatów w dziedzinie, której dotyczy przedmiotowe szkolenie 

w nie krótsze niż 2 lata. 

8. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z 

niniejszą umową, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

zwanym dalej Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów 

ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 

r., poz. 880 tj.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a materiały szkoleniowe 

przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

10. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że osoby trzecie nie będą 

dochodziły żadnych roszczeń z tytułu praw autorskich związanych z materiałami 

szkoleniowymi stanowiącymi Przedmiot umowy. 

11. W ramach realizacji niniejszej Umowy nie nastąpi przekazanie majątkowych praw 

autorskich do utworów wykorzystywanych podczas szkolenia w rozumieniu prawa 

autorskiego, w szczególności do materiałów szkoleniowych, prezentacji, itp. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem 

tj.: (wifi, krzesła, przesuwane stoły, tablica, projektor). 

 

 

 

Pytanie nr 4 

 

Dot. §7 ust. 4: 

 

„Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 1 zostanie wypłacone Wykonawcy po 

wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę i przesłanie raportu z 

przeprowadzonego szkolenia wraz z pozostałymi dokumentami opisanymi w §4 ust.2.” 

 

 

Prośba o wyjaśnienie nieścisłości i błędnego odniesienia do innego miejsca w umowie.  

 

Odpowiedź 
Zamawiający przychyla się do zmiany błędnego zapisu w treści umowy i §7 ust. 4 zyskuje 

brzmienie: 

 

„Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 1 zostanie wypłacone Wykonawcy po 

wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę i przesłanie raportu z 

przeprowadzonego szkolenia wraz z protokołem odbioru.” 

 

 

        Przekazała: 

        Mgr Justyna Wyporska 


