
 

 

 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 15.09.2022 r. 

Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ  

dot.: numer sprawy: 15/BK/ST/WS/POPC/PN/2022 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający odpowiada na pytania do SWZ zadane przez wykonawców i 
modyfikuje SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla 
pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w 
ramach projektu WROTA STATYSTYKI, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego”, numer sprawy: 15/BK/ST/WS/POPC/PN/2022, ogłoszenie o zamówieniu numer 2022/S 162-
461544 z dnia 24-08-2022 r. 

 

Pytanie 1: 
Prośba o potwierdzenie czy obie poniższe funkcje mogą być realizowane przez jedna osobę, zatrudnioną na 
podstawie umowy o pracę:  
1. osoby wykonujące czynności wskazane w Załączniku nr 7.1 do SWZ, obejmujące: 

a) przygotowanie i kompletowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników;  
b) opracowanie dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia (np. harmonogramów, 

programów szkoleń, list obecności, imiennych zaświadczeń, certyfikatów, wykazów wydanych zaświadczeń, 
wykazów wydanych certyfikatów, ankiet AIOS, sprawozdań); 

c) przyjmowanie zleceń realizacji szkolenia (obejmujących również usługę cateringową/ noclegi); 
d) rozsyłanie imiennych zaświadczeń i certyfikatów w formie papierowej; 
e) zebranie – po stronie Wykonawcy – informacji na temat spełnienia klauzul środowiskowych i społecznych; 
f) nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym 

wystawienie faktur); 
g) archiwizacja dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 
były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę (stosunek pracy w 
rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy), w wymiarze pełnego etatu, przez cały okres trwania Umowy na 
warunkach i w terminach określonych we wzorze umowy dla Części nr I i Części III, stanowiących odpowiednio 
Załącznik nr 6.1 i 6.3 do SWZ.  

2. osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, określone w Załączniku nr 7.1 do SWZ 
dla: Organizatora usług cateringowych i Kelnera, były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 
postawie umowy o pracę (stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy), w wymiarze pełnego etatu, 
przez okres realizacji Umowy obejmujący wykonywanie tych czynności, na warunkach i w terminach 
określonych we wzorze umowy dla Części nr I i Części III, stanowiących odpowiednio Załącznik nr 6.1 i 6.3 do 
SWZ. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia  
w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).  
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Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że w przypadku zamówienia, którego przedmiotem są usługi, 
obowiązkiem Zamawiającego jest wskazanie czynności, w zakresie których wymagane jest, aby osoby je 
wykonujące zatrudniane były przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.  
Zamawiający nie ma uprawnień, aby wymagać, by wskazane w Załączniku nr 7.1 do SWZ czynności, wykonywane 
były przez jedną lub większą liczbę osób. Sposób zaangażowania zasobów Wykonawcy lub podwykonawcy  
w realizację przedmiotu zamówienia w zakresie Części I lub Części III postępowania leży po stronie Wykonawcy,  
z zastrzeżeniem, że niezależnie od tego, czy do wykonywania wskazanych w Załączniku nr 7.1 do SWZ czynności, 
Wykonawca lub podwykonawca zaangażuje jedną lub więcej osób, każda z tych osób zatrudniona będzie na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy w wymiarze pełnego etatu na warunkach  
i w terminach określonych we wzorze umowy dla Części nr I i Części III, stanowiących odpowiednio Załącznik nr 6.1 
i 6.3 do SWZ.   
 
Pytanie 2: 
W związku z tym, iż w projekcie umowy zostały uregulowane autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych 
podczas i w związku z wykonywaniem umowy, a nie zostały uregulowane autorskie prawa majątkowe do innych 
utworów, np. materiałów szkoleniowych, którymi obecnie dysponuje wykonawca, a które mogłyby być 
wykorzystane podczas szkolenia, proszę o wskazanie w jakim zakresie Zamawiający potrzebuje uzyskać licencje do 
takich utworów (tj. do utworów nie powstałych podczas i w związku z wykonywaniem umowy). 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga, aby materiały szkoleniowe, które będą wykorzystywane w trakcie szkoleń, były 
przygotowane przez Wykonawcę w ramach zawartej umowy z Zamawiającym, podobnie jak pozostała 
dokumentacja szkoleniowa. Wiąże się to m.in. z oznakowaniem dokumentacji (w tym wszystkich materiałów 
szkoleniowych w tym m.in. prezentacje, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia) logotypami projektu. 
Zamawiający informuje, że będzie rozporządzał utworami na wszystkich polach eksploatacji określonych we 
wzorze umowy dla Części I, Części II, Części III lub Części IV. 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia uczestników oddelegowanych na szkolenia do grup otwartych. 
Dotyczy wszystkich 4 części 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości dołączenia uczestników oddelegowanych na szkolenia do grup otwartych 
(w ramach wszystkich 4 części). 
Grupy otwarte Zamawiający rozumie jako szkolenia otwarte dostępne na rynku dla wszystkich zainteresowanych 
osób, na które np. można zgłaszać się poprzez stronę internetową Wykonawcy. 
 
Pytanie 4: 
Każda edycja szkolenia zakończy się egzaminem certyfikującym, a w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku  
z ww. egzaminu, uczestnik otrzyma certyfikat, z zastrzeżeniem, że każdy certyfikat zostanie oznakowany 
logotypami projektu, zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 2 do Umowy - nie można umieścić na 
certyfikatach akredytowanych czegokolwiek. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że w dokumentacji postępowania nie wymagał wydania certyfikatów akredytowanych. 
Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku szkoleń przewidzianych w zakresie Części III i Części IV 
postępowania, kończących się egzaminem certyfikującym, którego pozytywny wynik wiąże się z otrzymaniem przez 
uczestników certyfikatów, dopuszcza się odstąpienie od oznakowania wydanych certyfikatów logotypami projektu, 
z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku wymagane jest, aby otrzymywane przez uczestników szkoleń po 
zakończeniu każdego szkolenia imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia opatrzone były logotypami 
projektu, zgodnie z wzorem logotypów, zawartych w Załączniku nr 2 do Umowy dla Części III postępowania 
(Załącznik nr 6.3 do SWZ) oraz w Załączniku nr 2 do Umowy dla Części IV postępowania (Załącznik nr 6.4 do SWZ). 
W świetle powyższego Zamawiający dokonał modyfikacji: 
˗ Opisu przedmiotu zamówienia dla Części III, stanowiącego Załącznik nr 1.3 do SWZ, 
˗ Opisu przedmiotu zamówienia dla Części IV, stanowiącego Załącznik nr 1.4 do SWZ, 
˗ Wzoru umowy dla Części III, stanowiącego Załącznik nr 6.3 do SWZ, 
˗ Wzoru umowy dla Części IV, stanowiącego Załącznik nr 6.4 do SWZ. 
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Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji i wyjaśnień SWZ oraz 
˗ Załącznik nr 1.3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części III, zmieniony w dniu 15-09-2022 r.,  
˗ Załącznik nr 1.4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części IV, zmieniony w dniu 15-09-2022 r., 
˗ Załącznik nr 6.3 do SWZ – Wzór umowy dla Części III, zmieniony w dniu 15-09-2022 r., 
˗ Załącznik nr 6.4 do SWZ - Wzór umowy dla Części IV, zmieniony w dniu 15-09-2022 r., 
zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl. 
 

Anna Borowska 
Dyrektor Generalny 

Głównego Urzędu Statystycznego 
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