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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pod nazwą: Realizacja usług szkoleniowych dla zespołów
projektowych projektów K-GESUT, ZSIN-Faza II i CAPAP
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej
„Zamawiającym”

działając

na

podstawie

przepisu

art.

38

ust.

2

ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.
zm), zwanej dalej: „ustawą PZP”, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia zwanej dalej: „SIWZ” wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1
W Rozdziale V punkcie 1.2.3.2. 2) lit. b Zamawiający wskazał, iż Wykonawca składający
ofertę na część II postępowania musi dysponować potencjałem kadrowym w postaci:
b) po jednym Szkoleniowcu z zakresu każdego ze szkoleń przewidzianych do realizacji w
ramach Części II zamówienia (szkolenie nr 1,2,3,4,5 tj.: PRINCE2 Foundation (szkolenie
akredytowane), TOGAF 9 Foundation (szkolenie akredytowane), Lean IT Foundation
(szkolenie akredytowane), PRINCE2 Agile® (szkolenie akredytowane), RECERTYFIKACJA
PRINCE2® PRACTITIONER) posiadającym:



wykształcenie wyższe,



w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 150 godzin
doświadczenia praktycznego w prowadzeniu szkoleń z danego zakresu wraz z podaniem
informacji o liczbie godzin szkolenia, terminie szkolenia oraz dla jakiego podmiotu było
ono realizowane.

Zamawiający zastrzega, że jeden Szkoleniowiec dedykowany do prowadzenia szkolenia z
zakresu Części II może powtórzyć się nie więcej niż w dwóch szkoleniach w ramach tej Części
zamówienia.
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli w przypadku trenera
dedykowanego do przeprowadzenie szkolenia PRINCE2 Agile® Wykonawca, w ramach 150
godzin doświadczenia wykaże doświadczenie z zakresu metodyk zwinnych: Prince Agile oraz
Agile?

Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ tekst ujednolicony - po zmianach z dnia 12 lipca 2017, rozdział V pkt. 1.2.3.2.
2) lit. b Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co
najmniej po jednym Szkoleniowcu z zakresu każdego ze szkoleń przewidzianych do realizacji
w ramach Części II zamówienia (szkolenie nr 1,2,3, tj.: PRINCE2 Foundation (szkolenie
akredytowane),

PRINCE2

Agile®

(szkolenie

akredytowane),

RECERTYFIKACJA

PRINCE2® PRACTITIONER) posiadającym:
 wykształcenie wyższe,
 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 150 godzin
doświadczenia praktycznego w prowadzeniu szkoleń z danego zakresu wraz z podaniem
informacji o liczbie godzin szkolenia, terminie szkolenia oraz dla jakiego podmiotu było ono
realizowane.

Zamawiający zastrzega, że jeden Szkoleniowiec dedykowany do prowadzenia szkolenia z
zakresu Części II może powtórzyć się nie więcej niż w dwóch szkoleniach w ramach tej Części
zamówienia.

Pytanie 2
Zgodnie z zapisem znajdującym się w Rozdziale III punkcie 2. 6) Wykonawca w ramach
realizacji zamówienia zobowiązany jest m.in. do:
„przygotowania i przekazania uczestnikom najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć materiałów
szkoleniowych w języku polskim w postaci papierowej i elektronicznej oraz podręcznika w
formie papierowej w przypadku szkoleń autoryzowanych (jeśli taki podręcznik jest dostępny na
rynku) w ilości odpowiadającej liczbie uczestników szkoleń, przy czym Wykonawca przed
rozpoczęciem poszczególnych szkoleń uzgodni z Zamawiającym zakres i szczegółowość
materiałów szkoleniowych. W przypadku braku podręcznika w języku polskim Zamawiający
dopuszcza możliwość przekazania podręcznika w języku angielskim. Materiały szkoleniowe w
wersji papierowej

powinny być zbindowane lub oprawione w segregator.

Materiały

szkoleniowe muszą obejmować całość zagadnień dotyczących zakresu merytorycznego
szkolenia. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania prezentacji multimedialnej wraz z
częścią wykładową. Dostarczane w ramach zamówienia materiały szkoleniowe muszą być
znakowane

zgodnie

z

wymogami

określonymi

na

stronie

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i
oznakowania-projektow-w-programie/ dotyczącymi zasad promocji i oznakowania projektów
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w tym w szczególności
zgodnie z wymogami zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów
polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.,”
Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku składania oferty na część II i część V Zamawiający
dopuszcza dostarczenie materiałów szkoleniowych w języku polskim w postaci papierowej lub
elektronicznej?

Odpowiedź
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ - SOPZ - po zmianach z dnia 12 lipca 2017, rozdział 3
ust. 2 pkt. 6 Wykonawca zobowiązany jest do:
„przygotowania i przekazania uczestnikom najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć materiałów
szkoleniowych w języku polskim w postaci papierowej i elektronicznej [..]”

Pytanie 3
W nawiązaniu do postępowania nr sprawy BO-ZP-2610.20.2017.iz.k-gesut.zsin, uprzejmie
proszę o odpowiedź na poniższe pytania:
-w szczegółowym opisie zamówienia w części II określają Państwo maksymalną liczbę
uczestników szkolenia (10 osób). Jaka jest minimalna liczba oddelegowanych przez Państwa
uczestników na poszczególne szkolenie? Przykładowo na szkolenie PRINCE2 Agile zgłaszają
Państwo 6 osób. Zatem czy te 6 osób zostanie zgłoszone na jeden termin, czy będą oni
podzieleni na kilka szkoleń?
-we wzorze umowy, paragraf 6, punkt 14. piszą Państwo że po rozwiązaniu umowy
Wykonawca ma obowiązek usunąć dane ze Zbiorów i zaprzestać ich korzystania. W związku z
tym że szkolenia kończą się akredytacją i wydaniem certyfikatu proponujemy zapis o brzmieniu
„usunięcie wszelkich danych z wyłączeniem danych niezbędnych do utrzymania certyfikacji”
w momencie utrzymania zapisu ze wzoru umowy, uczestnik straciłby prawa do uzyskanej
certyfikacji, ponieważ akredytor musi posiadać podstawowe dane o uczestniku przystępującym
do egzaminu i jego wydania.

Odpowiedź
1. Zgodnie z Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ - po zmianach z dnia 12 lipca 2017, rozdział
3. pkt. 2: „Poprzez realizację zamówienia rozumie się w szczególności obowiązki
Wykonawcy w zakresie:
1) przygotowania szczegółowego programu szkoleń ( z podziałem na godziny oraz
zakres tematyczny zajęć) i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającego,
2) uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu szkoleń – terminów i miejsc
(lokalizacji) Szkoleń [..]”
Zgodnie z SIWZ tekst ujednolicony - po zmianach z dnia 12 lipca 2017, rozdział III pkt.
2 „Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie szkoleniowej w każdej Części
wynosi 10 osób.”
Ponadto zgodnie z Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ - po zmianach z dnia 12 lipca 2017,
rozdział 3. pkt. 3 „Zamawiający wymaga, aby grupy szkoleniowe składały się z
maksymalnie 10 osób. Gdy na dane szkolenie zostanie zgłoszona mniejsza niż 10 liczba
pracowników GUGiK, Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do tej grupy
innych osób pozyskanych przez Wykonawcę w ramach swojej działalności
komercyjnej. W takim wypadku GUGiK dokona zapłaty wyłącznie za przeszkolenie
swoich pracowników.”
Jednocześnie w SIWZ tekst ujednolicony - po zmianach z dnia 12 lipca 2017, rozdział
III pkt. 1 Zamawiający określił liczbę osób kierowanych na poszczególne szkolenia.

2. Zamawiający wprowadza zmianę we wzorze umowy, paragraf 6, punkt 14 na
następujący:

„Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy Wykonawca zobowiązuje się zwrócić
wszelkie dane osobowe ze Zbioru danych Zamawiającemu oraz niezwłocznie, ale nie
później niż w ostatnim dniu obowiązywania Umowy, zaprzestać wszelkich czynności
przetwarzania danych osobowych ze Zbioru danych oraz skutecznie usunąć te dane z
nośników Wykonawcy, z wyłączeniem danych niezbędnych do utrzymania
certyfikacji.”
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