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Wyjaśnienia SIWZ II 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. 
zm.), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawców 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 11:  
Mam pytanie dotyczące trenerów – jako jeden z największych ośrodków szkoleniowych w Polsce większość trenerów 
nie jest zatrudniona u nas na umowę o pracę. Proszę powiedzieć czy tego typu umowa jest obligatoryjna, żeby móc 
złożyć swoją ofertę? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Katalog czynności, w stosunku do których Zamawiający określił wymóg, że osoby je wykonujące, muszą być 
zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu, został 
wskazany w Załączniku nr 8 do SIWZ. Do ww. czynności należą: 
1. przygotowanie i kompletowanie materiałów dla uczestników (drukowanie lub skanowanie, zgrywanie), 
2. opracowanie dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia (np. harmonogramów, programów 

szkoleń, protokołów), 
3. zbieranie, po stronie Wykonawcy, informacji na temat spełnienia klauzul społecznych i środowiskowych, 
4. nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, 
5. archiwizacja dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 
 
Odpowiadając na pytanie Wykonawcy Zamawiający wyjaśnia, że katalog czynności, w stosunku do których 
Zamawiający określił wymóg, że osoby je wykonujące, muszą być zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę 
na umowę o pracę, jak wskazują wyżej przytoczone zapisy SIWZ, nie obejmuje czynności merytorycznych związanych 
z przeprowadzeniem szkolenia. 
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