
 

 

 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2021 r. 
 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja SWZ IV 

 
 Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 oraz art. 137 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez wykonawców oraz modyfikuje 
SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla administratorów 
systemów, w tym pracowników SOC (Operacyjnego Centrum Bezpieczeństwa)”, numer sprawy: 
3/BK/ST/KSZBI/POPC/PN/2021, ogłoszenie o zamówieniu numer 2021/S 041-102691 z dnia 1-03-2021 r. 
 
 
Pytanie 7:  
W ogłoszeniu o zamówieniu w punkcie II.1.5) wskazują Państwo że szacunkowa wartość zamówienia wynosi 736 
722,00 zł, natomiast w dalszej części zamówienia znajduję informację że szacunkowa wartość części I wynosi 140 
487,33 a części II 25 668,00 co daje łączną kotwę 166 155,33. Proszę o informację która ze wskazanych kwot jest 
właściwą szacunkową kwotą wartości zamówienia.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że postępowanie nr 3/BK/ST/KSZBI/POPC/PN/2021 stanowi część zamówienia 
udzielanego w częściach, którego całkowita wartość szacunkowa wynosi 736 722,00 zł.  
Postępowanie nr 3/BK/ST/KSZBI/POPC/PN/2021 składa się z dwóch części, na które Zamawiający dopuścił 
możliwość składania ofert częściowych. Szacunkowa wartość przedmiotowego postępowania dla części 1 wynosi: 
140 487,33 zł, dla części 2: 25 668,00 zł. 
 
Pytanie 8:  
W punkcie III.1.3) wskazują Państwo że trener powinien zrealizować co najmniej 5 szkoleń/ warsztatów z zakresu 
cyberbezpieczeństwa o tożsamym zakresie merytorycznym jak szkolenia które będzie prowadzić. Proszę o 
informacje czy w przypadku kiedy planujemy dedykować 1 trenera do 3 tematów szkoleń powinniśmy wykazać 5 
czy 15 szkoleń poprowadzonych przez trenera w przeszłości ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w pkt 
7.1.5) SWZ. 
W przypadku jeżeli Wykonawca skieruje 1 trenera do realizacji 3 różnych tematów szkoleń, powinien wykazać, że trener 
ten zrealizował co najmniej 2 szkolenia/warsztaty, o zakresie tematycznym obejmującym szkolenia, które będzie 
prowadzić, łącznie co najmniej 6 szkoleń. 
 
Pytanie 9:  
Czy mogę prosić o wskazanie aktualnego numeru telefonu do osób uprawnionych do kontaktu ? Niestety od 

piątku nie mogę dodzwonić się na żaden z numerów wskazanych w specyfikacji.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z punktem 1.8 SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, szczegółowo określona w pkt 10 
SWZ, powinna odbywać się przy użyciu: 

1) platformy zakupowej Zamawiającego, zwanej dalej „Platformą”, dostępnej pod adresem: 
http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl,  

2) poczty elektronicznej.  
 
 

http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl/
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Zamawiający informuje, że dokonał następującej modyfikacji SWZ: 
 

SWZ – pkt 7.1 ppkt 5) – było 

5) zdolność techniczna lub zawodowa 
dla Części nr I i Części nr II 

Określenie warunków: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, należycie wykonali co najmniej 1 usługę polegającą na realizacji szkoleń z zakresu 
cyberbezpieczeństwa, o wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł, dla co najmniej 5 osób. 

Określenie warunków: 

Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą 
dysponować trenerami zdolnymi do przeprowadzenia szkoleń, którzy zrealizowali co najmniej 5 
szkoleń/warsztatów z zakresu cyberbezpieczeństwa, trwających łącznie nie mniej niż 24 godziny 
lekcyjne, dla minimum 5 uczestników w każdym szkoleniu/warsztacie, o tożsamym zakresie 
tematycznym jak szkolenia, które będą prowadzić. 

SWZ – pkt 7.1 ppkt 5) – jest 

5) zdolność techniczna lub zawodowa 
dla Części nr I i Części nr II 

Określenie warunków: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, należycie wykonali co najmniej 1 usługę polegającą na realizacji szkoleń z zakresu 
cyberbezpieczeństwa, o wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł, dla co najmniej 5 osób. 

Określenie warunków: 

Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą 
dysponować trenerami zdolnymi do przeprowadzenia szkoleń, którzy zrealizowali co najmniej 2 
szkolenia/warsztaty, trwające łącznie nie mniej niż 12 godzin lekcyjnych, dla minimum 5 uczestników w 
każdym szkoleniu/warsztacie, o zakresie tematycznym obejmującym szkolenie, które będą prowadzić. 

 
 
 

SWZ – pkt 12.1 – było 
12.1 Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 90 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy 

czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. 
do dnia 24-07-2021 r. 

SWZ – pkt 12.1 – jest 
12.1 Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 90 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy 

czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. 
do dnia 2-08-2021 r. 

 
 

SWZ – pkt 13.5 – było 
13.5.  Termin składania ofert upływa w dniu 26 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00. 

SWZ – pkt 13.5 – jest 
13.5.  Termin składania ofert upływa w dniu 5 maja 2021 r. o godz. 10:00. 
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Załącznik nr 1.1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr I - punkt IV, ppkt 1 – było 

1. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował trenerami zdolnymi do przeprowadzenia szkoleń, którzy 
zrealizowali co najmniej 5 szkoleń/warsztatów z zakresu cyberbezpieczeństwa, trwających łącznie 
minimum 24 godziny lekcyjne, dla minimum 5 uczestników w każdym, o tożsamym zakresie tematycznym 
jak szkolenia, które będą prowadzić.  

Załącznik nr 1.1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr I - punkt IV, ppkt 1 – jest 

1. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował trenerami zdolnymi do przeprowadzenia szkoleń, którzy 
zrealizowali co najmniej 2 szkolenia/warsztaty, trwające łącznie nie mniej niż 12 godzin lekcyjnych, dla 
minimum 5 uczestników w każdym szkoleniu/warsztacie, o zakresie tematycznym obejmującym szkolenie, 
które będą prowadzić. 
 
 
 

Załącznik nr 1.2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr II - punkt IV, ppkt 1 – było 

1. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował trenerami zdolnymi do przeprowadzenia szkoleń, którzy 
zrealizowali co najmniej 5 szkoleń/warsztatów z zakresu cyberbezpieczeństwa, trwających łącznie 
minimum 24 godziny lekcyjne, dla minimum 5 uczestników w każdym, o tożsamym zakresie tematycznym 
jak szkolenia, które będą prowadzić.  

Załącznik nr 1.2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr II - punkt IV, ppkt 1 – jest 

1. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował trenerami zdolnymi do przeprowadzenia szkoleń, którzy 
zrealizowali co najmniej 2 szkolenia/warsztaty, trwające łącznie nie mniej niż 12 godzin lekcyjnych, dla 
minimum 5 uczestników w każdym szkoleniu/warsztacie, o zakresie tematycznym obejmującym szkolenie, 
które będą prowadzić. 
 
 
 

Załącznik nr 5 do SWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór), Część IV, sekcja C pkt 152, kolumna 2 – było 
dla Części nr I i Części nr II 

Patrz pkt 7.1.5 SWZ 

Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

dysponują lub będą dysponować trenerami zdolnymi do przeprowadzenia 

szkoleń, którzy zrealizowali co najmniej 5 szkoleń/warsztatów z zakresu 

cyberbezpieczeństwa, trwających łącznie nie mniej niż 24 godziny lekcyjne, dla 

minimum 5 uczestników w każdym szkoleniu/warsztacie, o tożsamym zakresie 

tematycznym jak szkolenia, które będą prowadzić. 

 

Lp. Wymagania Sposób 

spełnienia 

A. Trener 

1 Imię i nazwisko  

1.1) zrealizował co najmniej 5 

szkoleń/warsztatów z zakresu 

cyberbezpieczeństwa trwających 

łącznie nie mniej niż 24 godziny 

lekcyjne, dla minimum 5 uczestników 

w każdym szkoleniu/warsztacie, o 

tożsamym zakresie tematycznym jak 

szkolenia, które będą prowadzić 
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1.2)  sposób dysponowania  

Lp. Wymagania Sposób 

spełnienia 

B. Trener 

2 Imię i nazwisko  

2.1) zrealizował co najmniej 5 

szkoleń/warsztatów z zakresu 

cyberbezpieczeństwa trwających 

łącznie nie mniej niż 24 godziny 

lekcyjne, dla minimum 5 uczestników 

w każdym szkoleniu/warsztacie, o 

tożsamym zakresie tematycznym jak 

szkolenia, które będą prowadzić 

 

2.2)  sposób dysponowania  

Lp. Wymagania Sposób 

spełnienia 

C. Trener 

3 Imię i nazwisko  

3.1) zrealizował co najmniej 5 

szkoleń/warsztatów z zakresu 

cyberbezpieczeństwa trwających 

łącznie nie mniej niż 24 godziny 

lekcyjne, dla minimum 5 uczestników 

w każdym szkoleniu/warsztacie, o 

tożsamym zakresie tematycznym jak 

szkolenia, które będą prowadzić 

 

3.2)  sposób dysponowania  

Lp. Wymagania Sposób 

spełnienia 

D. Trener 

4 Imię i nazwisko  

4.1) zrealizował co najmniej 5 

szkoleń/warsztatów z zakresu 

cyberbezpieczeństwa trwających 

łącznie nie mniej niż 24 godziny 

lekcyjne, dla minimum 5 uczestników 

w każdym szkoleniu/warsztacie, o 

tożsamym zakresie tematycznym jak 

szkolenia, które będą prowadzić 

 

4.2)  sposób dysponowania  

 

 
 

Załącznik nr 5 do SWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór), Część IV, sekcja C pkt 152, kolumna 2 – jest 



 

5 

dla Części nr I i Części nr II 

Patrz pkt 7.1.5 SWZ 

Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub 

będą dysponować trenerami zdolnymi do przeprowadzenia szkoleń, którzy zrealizowali co 

najmniej 2 szkolenia/warsztaty, trwające łącznie nie mniej niż 12 godzin lekcyjnych, dla 

minimum 5 uczestników w każdym szkoleniu/warsztacie, o zakresie tematycznym 

obejmującym szkolenie, które będą prowadzić. 

Lp. Wymagania Sposób 

spełnienia 

A. Trener 

1 Imię i nazwisko  

1.1) zrealizował co najmniej 2 

szkolenia/warsztaty, trwające łącznie nie 

mniej niż 12 godzin lekcyjnych, dla 

minimum 5 uczestników w każdym 

szkoleniu/warsztacie, o zakresie 

tematycznym obejmującym szkolenie, które 

będzie prowadzić 

 

1.2)  sposób dysponowania  

Lp. Wymagania Sposób 

spełnienia 

B. Trener 

2 Imię i nazwisko  

2.1) zrealizował co najmniej 2 

szkolenia/warsztaty, trwające łącznie nie 

mniej niż 12 godzin lekcyjnych, dla 

minimum 5 uczestników w każdym 

szkoleniu/warsztacie, o zakresie 

tematycznym obejmującym szkolenie, które 

będzie prowadzić 

 

2.2)  sposób dysponowania  

Lp. Wymagania Sposób 

spełnienia 

C. Trener 

3 Imię i nazwisko  

3.1) zrealizował co najmniej 2 

szkolenia/warsztaty, trwające łącznie nie 

mniej niż 12 godzin lekcyjnych, dla 

minimum 5 uczestników w każdym 

szkoleniu/warsztacie, o zakresie 

tematycznym obejmującym szkolenie, które 

będzie prowadzić 

 

3.2)  sposób dysponowania  

Lp. Wymagania Sposób 

spełnienia 

D. Trener 

4 Imię i nazwisko  

4.1) zrealizował co najmniej 2 

szkolenia/warsztaty, trwające łącznie nie 

mniej niż 12 godzin lekcyjnych, dla 

minimum 5 uczestników w każdym 

szkoleniu/warsztacie, o zakresie 

tematycznym obejmującym szkolenie, które 

będzie prowadzić 

 

4.2)  sposób dysponowania  

 

 
 
 
 
 

 



 

6 

Wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Treść wyjaśnień i modyfikacji SWZ oraz  
1) Ogłoszenie o zamówieniu zmienione w dniu 21-04-2021 r., 
2) SWZ zmieniona w dniu 21-04-2021 r., 
3) Załącznik nr 1.1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr I zmieniony w dniu 21-04-2021 r., 
4) Załącznik nr 1.2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr II zmieniony w dniu 21-04-2021 r., 
5) Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, zwanego dalej „oświadczeniem” zmienione w dniu 21-04-2021  r.  
 
 
sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu i SWZ zmieniona w dniu 21-04-2021 r. zostały zamieszczone na stronie 
internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ oraz na 
Platformie dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl. 
 

 
                                                                                                               Małgorzata Sołtyszewska  

    Zastępująca  Dyrektora Generalnego GUS 
  Dyrektor Departamentu  

Administracyjno - Budżetowego 
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