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WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkolenia z zakresu obsługi
programu „Statistica — kurs podstawowy" oraz „Statistica — kurs zaawansowany" w ramach Projektu
nr POWR.03.05.00-00-Z202/17 Politechnika Swiętokrzyska nowoczesną uczelniąw europejskiej przestrzeni
gospodarczej" w formie stacjonarnej w siedzibie Zamawiającego.
W związku z wniesionymi zapytaniami wykonawców o wyjaśnienie niektórych zapisów zapytania
ofertowego, Zamawiający stosownie do Rozdziału 6.5.2 pkt. 16 wytycznych w zakresie kwalińkowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 20 14-2020, wyjaśnia co następuje:

PYTANIE 1:
Dotyczy ogłoszenia, sekcja II. Opis przedmiotu zamówienia.
Czy godzina lekcyjna" oznacza 45 min.?
ODPOWIEDŹ:
Tak, godzina lekcyjna oznacza 45 min.
PYTANIE 2:
Dotyczy ogłoszenia, sekcja II. Opis przedmiotu zamówienia
Forma realizacji szkolenia — czy Zamawiający dopuszcza realizację szkoleń w formie on-line (w czasie
rzeczywistym) w liczbie godzin i czasie trwania szkolenia określonej dla szkoleń stacjonarnych, jeśli przepisy
ogólnokrajowe lub przepisy wewnętrzne Zamawiającego nie będą pozwalały na przeprowadzenie szkolenia w
formie stacjonarnej z uwagi na sytuację epidemiologiczną lub inną sytuację kryzysową?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie dopuszcza realizacji szkoleń w formie on-line.
PYTANIE 3:
Dotyczy ogłoszenia, sekcja IV. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ
ZAMOWIENIA, zapewnienie zakwaterowania dla nauczyciela/trenera.
Obowiązujące obecne ograniczenia uniemożliwiają wynajęcie noclegów w hotelach nawet w przypadku wyjazdów
służbowych, stąd Wykonawca nie ma możliwości zapewnienia zakwaterowania dla nauczyciela/trenera
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skierowanego do prowadzenia szkolenia. Czy Zamawiający zapewni nocleg nauczycielowi/trenerowi Wykonawcy,
jeśli w czasie trwania szkolenia będą obowiązywać nadal obecne ograniczeniami, które uniemożliwiają wynajęcie
noclegów w hotelach?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie zapewni noclegu osobą realizującym zamówienie.
PYTANIE 4:
Dotyczy ogłoszenia, sekcja IV. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ
ZAMOWIENIA, ust. 7
Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację ust 7, polegającą na tym, że Wykonawca będzie zobowiązany do
udostępnienia uczestnikom oprogramowania niezbędnego do realizacji szkolenia, ale sprzęt", tj. komputery dla
uczestników i projektor komputerowy zapewni Zamawiający.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dokonuje zmiany zapytania ofertowego w wyżej wymienionym zakresie.
PYTANIE 5:
Dotyczy wzoru umowy — załącznik nr 2 do Ogłoszenia, par. 9
Dotyczy par. 1, ust. 1, lit a) i b) - zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie, że nienależyte wykonanie musi
nastąpić z winy Wykonawcy oraz dodanie ograniczenia łącznej wysokości kar umownych, tj.
modykację dotychczasowego brzmienia ww. zapisów umowy na następujące:
_„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:_
_a)za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy z winy Wykonawcy w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony
przypadek, łącznie nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia,_
_b)za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, łącznie
nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia,"_
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie dokonuje zmiany wzoru umowy w wyżej wymienionym zakresie.
PYTANIE 6:
Dotyczy wzoru umowy — załącznik nr 2 do Ogłoszenia, par. 9
Zamawiający umieścił w projekcie umowy niesymetryczne dla obu stron umowy kary umowne. W związku z tym
wnosimy o dodanie następującego zapisu w 9:
_„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:_
_a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy z winy Zamawiającego w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,
łącznie nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia,_
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_b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto
zamówienia._
ODPO WIEDŹ:
Zamawiający dokonuje częściowej zmiany wzoru umowy w wyżej wymienionym zakresie!
PYTANIE 7:
Dotyczy wzoru umowy — załącznik nr 2 do Ogłoszenia, par. 9, ust. 2
Zwracamy się z usunięcie ust. 2 (Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody").
Intencją Wykonawcy jest ustalenie poziomu odpowiedzialności adekwatnego do wielkości kontraktu.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie dokonuje zmiany wzoru umowy w wyżej wymienionym zakresie.
PYTANIE 8:
Dotyczy wzoru umowy — załącznik nr 2 do Ogłoszenia, par. 9, ust. 2
Zwracamy się z wnioskiem o dodanie do 9 następującego ustępu:
Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy jest ograniczona do kwoty
wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia_°.
Intencją Wykonawcy jest ustalenie poziomu odpowiedzialności adekwatnego do wielkości kontraktu.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie dokonuje zmiany wzoru umowy w wyżej wymienionym zakresie.
PYTANIE 9:
dot. Umowy powierzenia (zał. 6 do Ogłoszenia)— par. 1, ust. 6
Zwracamy się z wnioskiem o ograniczenie rodzaju przetwarzanych danych tylko do imienia i nazwiska", tj. bez
numerów pesel i adresu zamieszkania.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dokonuje zmiany wzoru umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w wyżej
wymienionym zakresie.
PYTANIE 10:
Dotyczy ogłoszenia, sekcja IV. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ
ZAMOWIENIA, ust. 4
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W jakim czasie Zamawiający dokona akceptacji treści i formy przedstawionego programu szkolenia i materiałów
szkoleniowych dla uczestników? Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie tego zapisu i zapewnienie, że
Zamawiający zaakceptuje program i materiały szkoleniowe na min. 5 dni roboczych przed uzgodnionym terminem
szkolenia, żeby Wykonawca miał czas na przygotowanie odpowiedniej liczby egzemplarzy materiałów
szkoleniowych dla uczestników.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający akceptuje zaproponowany termin przez Wykonawcę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany zapisów zapytania ofertoweqo
w zakresie udzielonych odpowiedzi oraz wydłuża termin złożenia ofert,
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