
 

 

Warszawa, dnia 5.08.2020 r. 
 
 
 

Wyjaśnienia SIWZ 

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.: „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla administratorów bezpieczeństwa i użytkowników”; 
numer sprawy: 39/BK/ST/KSZBI/POPC/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 132-323920 z dnia 10-07-
2020 r. 

 

Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiajacy uznaje certyfikat FEC za równoważny FSC? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W pkt 3.5, w zakresie wymagań klauzuli środowiskowej dla Części I i Części II, Zamawiający wskazał, że: 
„imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, które mają zostać rozesłane na adresy jednostek, w których 
pracują uczestnicy każdej edycji szkolenia oraz protokół odbioru szkolenia wraz ze sprawozdaniem przygotowanym 
w oparciu o wypełnione ankiety AIOS, Wykonawca wydrukuje na papierze ekologicznym, spełniającym warunki 
certyfikatu FSC lub innego równoważnego certyfikatu, tj.: dokumentu wystawionego przez organizację niezależną 
od Wykonawcy, upoważnioną do wystawienia dokumentu w kraju pochodzenia surowca i potwierdzającego takie 
same warunki jak określone w wymienionym certyfikacie FSC” 
Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza przedstawienie certyfikatu równoważnego, tj.: 
dokumentu wystawionego przez organizację niezależną od Wykonawcy, upoważnioną do wystawienia dokumentu 
w kraju pochodzenia surowca i potwierdzającego takie same warunki jak określone w wymienionym certyfikacie 
FSC, w tym za równoważny Zamawiający uzna m.in. certyfikat PEFC. 
 
Pytanie nr 3: 
Czy zamawiający dopuszcza że materiały do szkolenia CISSP, będą częściowo w wersji angielskiej ale szkolenie 
będzie prowadzone w j. polskim, czy dopuszcza że część pojęć musi być przedstawiona w języku angielskim? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie wymaganiami określonymi w pkt II. 3 Opisu przedmiotu zamówienia dla Części nr I, stanowiącego  
Załącznik nr 1.1 do SIWZ, Zamawiający wymaga, aby materiały szkoleniowe były sporządzone w języku polskim. 

 
 

Przewodnicząca  
Komisji Przetargowej 

Marzena Brzychcy 
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