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Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

Dotyczy postępowania na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego z zastosowania metod 

chemometrycznych wraz z programem szkolenia (zawierającym konspekt szkolenia i materiały 

szkoleniowe) w ramach Projektu: „Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na 

rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego” Nr 

Umowy o wykonanie i finansowanie Projektu: Gospostrateg1/385957/5/NCBR/2018 - znak 

postępowania: IORPIB/Gospostrateg1/Ogł.Zam/Szkol./2020 

 
Szanowni Państwo 
Do treści ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu wpłynęły zapytania. Poniżej przedstawiamy ich 

treść oraz odpowiedzi Zamawiającego.  Odpowiedzi stają się integralną częścią ogłoszenia i są wiążące 

przy składaniu ofert. 

 

Treść zapytania Odpowiedź Zamawiającego 

1.. Dot. Ogłoszenia o zamówieniu, ust. 2 „Opis przedmiotu 

zamówienia” 

   Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający na czas 

szkolenia zapewnia salę wyposażoną w tablicę, projektor 

oraz komputery dla uczestników, a Wykonawca jest 

odpowiedzialny jedynie za dostarczenie oprogramowania 

niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia do 

zainstalowania na odpowiedniej liczbie stanowisk.  

 

Zamawiający na czas szkolenia 

zapewnia salę wyposażoną w tablicę, a 

w razie konieczności projektor oraz 

komputery dla uczestników z 

zainstalowanym pakietem Office, a 

Wykonawca jest odpowiedzialny za 

ewentualne dostarczenie 

oprogramowania niezbędnego do 

realizacji przedmiotu zamówienia do 

zainstalowania na odpowiedniej liczbie 

stanowisk. 

 

   2.. Dot. Ogłoszenia o zamówieniu, ust. 3 „Termin 

wykonania przedmiotu zamówienia” oraz Wzór umowy, § 1 

   Zamawiający określa termin realizacji szkolenia do 90 dni 

od dnia podpisania umowy. W świetle obecnego stanu 

epidemii w Polsce i związanych z nim dynamicznych zmian 

i ograniczeń funkcjonowania przedsiębiorstw, termin ten 

jest bardzo restrykcyjny. Wykonawca w chwili 

Zamawiający podtrzymuje pierwotne 

zapisy w zakresie terminu realizacji 

zamówienia, ale w przypadku braku 

warunków do wykonania zamówienia z 

powodów niezależnych od obu stron 

np. zaostrzenia ograniczenia w 

przemieszczaniu się  z powodu 
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przedstawienia oferty i zaakceptowania zapisów 

ogłoszenia nie jest w stanie zagwarantować, że w związku 

z powyższym będzie w stanie zrealizować szkolenie w 

terminie założonym przez Zamawiającego.  

   W związku z powyższym, zwracamy się z wnioskiem o 

wydłużenie terminu realizacji szkolenia do 180 dni od dnia 

podpisania umowy, a także uwzględnienie tych zapisów w 

kryteriach oceny oferty w ust. 12, ppkt. d) Ogłoszenia o 

zamówieniu (maksymalny termin opracowania programu 

szkoleniowego nie może przekroczyć 150 dni 

kalendarzowych).  

 

pandemii  dopuszcza się aneksowanie 

terminu realizacji umowy. 

 

   3.. Dot. Zał. nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu (Program 

szkolenia) 

   Zamawiający określa minimalny czas trwania szkolenia 

jako 48 godzin dydaktycznych. Czy Zamawiający 

dopuszcza realizację szkolenia w ciągu 6 dni (po 8 godzin 

dydaktycznych dziennie) w podziale na bloki, np. 3 dni + 3 

dni, realizowanych w dni robocze w różnych tygodniach?  

 

Zamawiający dopuszcza realizację 

szkolenia w ciągu na przykład 6 dni (po 

8 godzin dydaktycznych dziennie) w 

podziale na bloki, np. 3 dni + 3 dni, 

realizowanych w dni robocze w różnych 

tygodniach.  

 

   4.. Dot. Zał. nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu (Program 

szkolenia) oraz Wzór umowy, § 1 „Przedmiot umowy” 

   Wykonawca bez wglądu do danych nie może 

zagwarantować, że omówienie wszystkich zaplanowanych 

w programie szkolenia metod analitycznych będzie 

możliwe na przykładzie dostarczonym przez 

Zamawiającego. W związku z tym wnioskujemy o 

modyfikację zapisu na następujący: 

   „Omówienie podpunktów na dostarczonym (na min 2 tyg. 

przed szkoleniem) przykładzie. Jeśli charakter i jakość 

danych nie będzie umożliwiał zaprezentowania 

zaplanowanych w programie szkolenia metod, 

Zamawiający zmienia zapis wzoru 

umowy, § 1 „Przedmiot umowy” w 

następujący sposób:  „Omówienie 

podpunktów na dostarczonym (na min 

2 tyg. przed szkoleniem) przykładzie. 

Jeśli charakter i jakość danych nie 

będzie umożliwiał zaprezentowania 

zaplanowanych w programie szkolenia 

metod, wykorzystane zostaną dane i 

przykłady dostarczone przez 

Wykonawcę po uprzednim zgłoszeniu 

Zamawiającemu tego faktu i 

przedstawieniu na piśmie zakresu i 

przyczyny odstępstw, które muszą 
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wykorzystane zostaną dane i przykłady dostarczone przez 

Wykonawcę.”  

 

zostać zatwierdzone przez 

Zamawiającego. ” 

 

   5.. Dot. Wzór umowy, § 2 „Obowiązki Wykonawcy oraz 

sposób wykonania i przyjęcia Zamówienia”, ust. 7 

   Wnioskujemy o modyfikację brzmienia ust. 7 poprzez 

dodanie zapisu: „Wzór oznakowania zostanie dostarczony 

Wykonawcy nie później niż 5 dni roboczych przed 

terminem rozpoczęcia szkolenia.”  

 

Zamawiający zmienia brzmienie §2 ust. 

7 wzoru umowy poprzez dodanie 

zapisu: „Wzór oznakowania zostanie 

dostarczony Wykonawcy nie później 

niż 5 dni roboczych przed terminem 

rozpoczęcia szkolenia.” 

 

   6.. Dot. Wzór umowy, § 2 „Obowiązki Wykonawcy oraz 

sposób wykonania i przyjęcia Zamówienia”, ust. 8 

   Wnioskujemy o modyfikację treści ust. 8 na następującą: 

„Poza treściami, uzgodnionymi z Zamawiającym, 

Wykonawca nie ma prawa do umieszczania na materiałach 

reklam własnych lub podmiotów trzecich”. Wykonawca 

powinien mieć prawo do umieszczenia na materiałach 

szkoleniowych informacji o podmiocie realizującym 

szkolenie.  

 

Zamawiający zmienia brzmienia §2 ust. 

8 wzoru umowy na następującą: „Poza 

treściami, uzgodnionymi z 

Zamawiającym, Wykonawca nie ma 

prawa do umieszczania na materiałach 

reklam własnych lub podmiotów 

trzecich”. 

 

   7.. Dot. Wzór umowy, § 2 „Obowiązki Wykonawcy oraz 

sposób wykonania i przyjęcia Zamówienia”, ust. 10 

   Wnioskujemy o modyfikację treści ust. 10 na 

następującą: „W terminie 14 dni od dnia przekazania 

programu szkolenia (zawierającego konspekt szkolenia i 

materiały szkoleniowe) do akceptacji, Zamawiający ma 

prawo zgłoszenia zastrzeżeń, w tym w szczególności co do 

treści i formy, podając Wykonawcy termin dokonania 

poprawek nie dłuższy niż 7 dni oraz nie krótszy niż 5 dni. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania odpowiednich 

zmian i poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia pod 

warunkiem, że przekazane uwagi i zastrzeżenia nie 

powodują zmiany programu szkolenia w zakresie 

Zamawiający zmienia brzmienie §2 ust. 

10 wzoru umowy na następującą: „W 

terminie 14 dni od dnia przekazania 

programu szkolenia (zawierającego 

konspekt szkolenia i materiały 

szkoleniowe) do akceptacji, 

Zamawiający ma prawo zgłoszenia 

zastrzeżeń, w tym w szczególności co 

do treści i formy, podając Wykonawcy 

termin dokonania poprawek nie dłuższy 

niż 7 dni oraz nie krótszy niż 5 dni. „  

Dalsza część §2 ust. 10 - bez zmian. 
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merytorycznym, a forma realizacji nie wykracza poza 

zapisy umowy.”  

 

   8.. Dot. Wzór umowy, § 3 „Prawa autorskie” –  

   Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie wymogu 

przeniesienia praw autorskich do materiałów, a w związku 

z tym o wykreślenie zapisów § 3 Wzoru umowy i 

zastąpienie go następującymi: 

   1.. Wykonawca oświadcza, iż będzie posiadał wszelkie 

niezbędne prawa, w szczególności autorskie prawa 

majątkowe lub stosowne licencje, do Materiałów 

używanych i przekazywanych Uczestnikom w trakcie 

szkolenia, a także zapewnia że udzielenie licencji, o której 

mowa w niniejszym paragrafie, nie narusza praw osób 

trzecich, a Wykonawca jest w pełni uprawniony do jej 

udzielenia.  

   2.. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

każdemu z Uczestników Szkolenia po 1 egzemplarzu 

Materiałów szkoleniowych obejmujących tematykę 

Szkolenia (w formie papierowej). Z chwilą dostarczenia 

Materiałów szkoleniowych, Wykonawca bez odrębnego 

oświadczenia udziela Zamawiającemu, w ramach 

wynagrodzenia za Szkolenie, niewyłącznej licencji do 

korzystania z tych Materiałów szkoleniowych przez 

Uczestników Szkoleń.  

   3.. Przekazanie Uczestnikom egzemplarzy materiałów 

szkoleniowych potwierdzone zostanie Protokołem 

zdawczo-odbiorczym.  

   4.. W ramach realizacji szkoleń nie nastąpi przekazanie 

majątkowych praw autorskich do utworów 

wykorzystywanych podczas szkolenia w rozumieniu prawa 

autorskiego, w szczególności do materiałów 

szkoleniowych, prezentacji, itp.  

   5.. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o 

jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych 

wobec Zamawiającego w związku z Materiałami 

Zamawiający podtrzymuje pierwotne 

zapisy §3 wzoru umowy opublikowane 

na stronie BIP  bez zmian. 
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szkoleniowymi, w szczególności zarzucających naruszenie 

praw własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązuje się 

udzielić Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej i żądanej 

przez Zamawiającego pomocy zmierzającej do wykazania 

bezzasadności tychże roszczeń lub podejmie działania 

mające na celu zażegnanie sporu. W razie wytoczenia 

przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia 

praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do 

postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie 

braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po 

stronie Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do 

bezzwłocznego poinformowania Wykonawcy o takich 

roszczeniach i umożliwi Wykonawcy pełny i aktywny udział 

w postępowaniu dotyczącym tych roszczeń. W razie 

niewykazania bezzasadności takich roszczeń mimo 

pomocy Wykonawcy, Wykonawca zaspokoi roszczenia 

orzeczone wobec Zamawiającego prawomocnym 

orzeczeniem sądu. W takim przypadku Wykonawca na 

swój własny koszt zapewni wymianę lub modyfikację 

Materiałów szkoleniowych tak, żeby było wolne od 

roszczeń osób trzecich.  

   6.. Zamawiający może bez ograniczeń powoływać się na 

Wykonawcę w związku ze Szkoleniami i przekazanymi 

Uczestnikom Materiałami szkoleniowymi, pod warunkiem, 

że nie ulegną one żadnej modyfikacji w stosunku do wersji 

przekazanej przez Wykonawcę. 

 

   10.. Dot. Wzór umowy, § 5 „Wynagrodzenie”, ust. 2 

   W związku z tym, że wystawienie faktury jest uzależnione 

od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, termin 

podpisania protokołu odbioru powinien być określony. 

Wnioskujemy o dodanie do § 5, ust. 2 zdania o poniższej 

treści: 

„Zamawiający podpisze protokół zdawczo-odbiorczy w 

terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia szkolenia. 

Jeśli Zamawiający w tym terminie nie podpisze protokołu 

Zamawiający do § 5 ust. 2 wzoru 

umowy dodaje zdanie: „Zamawiający 

podpisze protokół zdawczo-odbiorczy 

lub zgłosi rozbieżności w otrzymanym 

przedmiocie zamówienia w stosunku 

do postanowień Umowy - w terminie do 

5 dni roboczych od dnia zakończenia 

szkolenia”. 



 

 

Projekt: „Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na 

rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i 

bezpieczeństwa fitosanitarnego” 

 

Nr Umowy o wykonanie i finansowanie Projektu: 
Gospostrateg1/385957/5/NCBR/2018 

__________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Instytut Ochrony Roślin- 
Państwowy Instytut Badawczy 

 
Ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań 

tel. 61 864-90-90 
fax 61 867-63-01 

www.ior.poznan.pl 
 

 

zdawczo-odbiorczego ani nie zgłosi rozbieżności w 

otrzymanym przedmiocie zamówienia w stosunku do 

postanowień Umowy, zamówienie uznane zostanie za 

wykonane zgodnie z umową i faktura VAT będzie mogła 

być wystawiona i zapłacona bez załączonego protokołu 

zdawczo-odbiorczego”. 

 

   11.. Dot. Wzór umowy, § 6 „Rękojmia za wady prawne 

Zamówienia” 

   Wnioskujemy o wykreślenie zapisów w § 6. Kwestie 

związane z wadami prawnymi zostały uregulowane w § 3 

„Prawa autorskie” (modyfikacje zaproponowane powyżej w 

pkt. 8)  

 

Zamawiający nie zgadza się na 

wykreślenie jakichkolwiek zapisów w 

§6 wzoru umowy. 

12.. Dot. Wzór umowy, § 7 „Odpowiedzialność za szkodę” 

   Wnioskujemy o wykreślenie zapisów w § 7. Kwestie 

związane z odpowiedzialnością za szkodę osób trzecich 

zostały uregulowane w § 3 „Prawa autorskie” (modyfikacje 

zaproponowane powyżej w pkt. 8), a kwestie kar 

umownych uregulowane są w § 8 „Skutki niewykonania, 

bądź nienależytego wykonania Umowy”  

 

Zamawiający nie zgadza się na 

wykreślenie jakichkolwiek zapisów w 

§7 wzoru umowy. 

   13.. Dot. Wzór umowy, § 8 „Skutki niewykonania, bądź 

nienależytego wykonania Umowy”, ust. 3 

   Prosimy o doprecyzowanie, poprzez wymienienie 

explicite, co Zamawiający rozumie przez „niewłaściwe 

wykonanie Umowy”.  

 

Niewłaściwe wykonanie Umowy to 

naruszenie § 2 ust. 7,  § 2 ust. 8 

Umowy. 

 

   14.. Dot. Wzór umowy, § 8 „Skutki niewykonania, bądź 

nienależytego wykonania Umowy” 

Zamawiający dodaje do §8 ustęp 8 o 

następującej treści: „W przypadku 

odstąpienia przez Wykonawcę od 

Umowy, z przyczyn leżących po stronie 
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   Wnioskujemy o dodanie do § 8 ustępu o następującej 

treści: „W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od 

Umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego karą 

umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia 

brutto, wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy”. 

   Intencją Wykonawcy jest wprowadzenie symetrycznych 

kar dla obu Strony Umowy.  

 

Zamawiającego, Wykonawca ma 

prawo obciążyć Zamawiającego karą 

umowną w wysokości 10% łącznego 

wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 

5 ust. 1 niniejszej Umowy”. 

   15.. Dot. Wzór umowy, § 8 „Skutki niewykonania, bądź 

nienależytego wykonania Umowy”, ust. 5 

   Wnioskujemy o usunięcie ust. 5 z § 8 o treści: „Kary 

umowne wskazane w niniejszej umowie podlegają 

kumulacji”.  

 

Zamawiający nie zgadza się na 

usunięcie ust. 5 z §8 wzoru umowy 

   16.. Dot. Wzór umowy, § 8 „Skutki niewykonania, bądź 

nienależytego wykonania Umowy”, ust. 6 

   Wnioskujemy o wykreślenie ust. 6 z § 8 o treści: 

„Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z 

wynagrodzenia Wykonawcy”. 

   Uzasadnienie: Wykonawca powinien mieć możliwość 

odwołania się od decyzji o nałożeniu kar umownych.  

 

Zamawiający nie zgadza się na 

wykreślenie ust. 6 z § 8 wzoru umowy 

   17.. Dot. Wzór umowy, § 8 „Skutki niewykonania, bądź 

nienależytego wykonania Umowy”, ust. 7 

   Wnioskujemy o wykreślenie ust. 7 z § 8 o treści: 

„Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania 

przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych 

aż do pokrycia w pełni szkody” i zastąpienie go 

następującym zapisem: „Całkowita odpowiedzialność 

Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy jest 

Zamawiający nie zgadza się na 

wykreślenie ust. 7 z § 8 wzoru umowy 



 

 

Projekt: „Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na 

rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i 

bezpieczeństwa fitosanitarnego” 
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ograniczona do kwoty należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia.”  

Intencją Wykonawcy jest ustalenie poziomu 

odpowiedzialności adekwatnego do wielkości kontraktu. 
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