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Wyjaśnienia SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i 2020), 
Zamawiający odpowiada na pytania i dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
pn.: „Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 13 (trzynastu) tematów szkoleń dla 
łącznie 331 (trzystu trzydziestu jeden) pracowników jednostek statystyki publicznej”, numer sprawy: 
27/BK/OS/POPC/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 124-303968 z dnia 30-06-2020 r. 

 
Pytanie 8:  
Prosimy o informację, czy w przypadku gdy Wykonawca dla celów realizacji szkoleń zarekomenduje skorzystanie z 
gotowych materiałów rynkowych Zamawiający zgodzi się na rezygnację z przekazania autorskich praw majątkowych.  
Przykładowo: do szkolenia „Microsoft Excel – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, 
Power Query” potencjalnym podręcznikiem byłaby pozycja „Power Pivot dla Excela. Zaawansowane możliwości 
Autorzy: Bill Jelen, Rob Collie”  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapis określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiący, że obligatoryjnie 
wymagane jest opracowanie i przekazanie przez Wykonawcę zestawu dokumentów, w tym materiałów 
szkoleniowych w formie skryptów, uwzględniających minimalne zakresy tematyczne poszczególnych szkoleń, wraz 
z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych.  
 
W przypadku złożenia przez Wykonawcę deklaracji spełnienia Kryterium nr 3,  
3)  Kryterium nr 3 - Podręczniki zgodne z tematyką szkolenia „M” – 15% 
Zamawiający przyzna punkty w Kryterium nr 3 w zależności od deklaracji Wykonawcy w zakresie zapewnienia 
każdemu uczestnikowi szkolenia podręcznika, zgodnego z tematyką danego szkolenia, w którym uczestnik brał 
udział. Podręczniki napisane będą w języku polskim. Podręcznik do języka SQL będzie odnosił się do najnowszej 
dostępnej wersji MS SQL Server i będzie akredytowany.  
W przypadku, gdy podręcznik w języku polskim nie będzie dostępny dla najnowszej wersji MS SQL Server, 
Wykonawca zapewni podręcznik w języku angielskim.  
Punkty w Kryterium nr 3 przyznane zostaną w sposób następujący: 

a)  za brak deklaracji zapewnienia każdemu uczestnikowi szkolenia podręcznika zgodnego z tematyką szkolenia 
– Wykonawca otrzyma 0 pkt; 

b)  za zadeklarowanie zapewnienia każdemu uczestnikowi szkolenia podręcznika zgodnego z tematyką szkolenia 
w wersji papierowej – Wykonawca otrzyma 5 pkt. 

c)  za zadeklarowanie zapewnienia każdemu uczestnikowi szkolenia podręcznika zgodnego z tematyką szkolenia 
w wersji elektronicznej – Wykonawca otrzyma 15 pkt. 
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Poprzez zadeklarowanie dodatkowo, poza spełnieniem warunków obligatoryjnych wynikających z OPZ, zapewnienia 
każdemu uczestnikowi szkolenia podręcznika zgodnego z tematyką szkolenia w wersji papierowej (b) lub 
elektronicznej (c), Zamawiający do dostarczonych podręczników nie wymaga przekazania autorskich praw 
majątkowych. 
 
Pytanie 9:  
Ad.”Microsoft Excel – poziom ekspercki – optymalna praca z arkuszem”  
Prosimy o informację, czy mając na uwadze fakt, że zakres wymaganych zagadnień jest bardzo szeroki Zamawiający 
zgadza się na zmianę wymiaru czasowego szkolenia do 4 dni szkoleniowych.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymiaru czasowego. 
 
Pytanie 10:  
Część szkoleń wymienionych w OPZ nie ma charakteru szkoleń dedykowanych, ich tematyka jest zgodna ze 
szkoleniami katalogowymi Oferenta. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza dołączanie uczestników 
kierowanych przez siebie na szkolenia do grup otwartych, czyli obejmujących również pracowników innych firm. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia uczestników do kierowanych przez siebie do grup otwartych, czyli 
obejmujących również pracowników innych firm, o ile zostaną spełnione przez Wykonawcę wszystkie zapisy Opisu 
Przedmiotu Zamówienia, dotyczące liczby edycji, liczby dni szkoleniowych i liczby uczestników poszczególnych 
szkoleń oraz wymaganej dokumentacji. 
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