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DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków 
tel. +48 12-663-39-03 

e-mail: bzp@uj.edu.pl 
www.uj.edu.pl ; www.przetargi.uj.edu.pl 

  

Kraków, dnia 05.10.2022 r. 

 

Do wszystkich Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu trybie podstawowym bez możliwości 

negocjacji na podstawie art.  275 pkt  1   ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie 

Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń dla studentów 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, w podziale na części 29 części, numer postępowania 80.272.363.2022. 
 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ, 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ 

 
 

Szanowni Państwo, 
 

Zamawiający przedstawia poniżej treść modyfikacji, pytań i udzielonych odpowiedzi do treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres 

przedmiotowy. 
 

Pytanie nr 1: 

Czy szkolenie w części 24 i 25 odbywać się będzie w siedzibie zamawiającego na jego sprzęcie? 

 
Odpowiedź 1: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem A do SWZ zajęcia powinny odbyć się  

w formie zdalnej. Uczestnicy kursu będą korzystać z własnych komputerów i oprogramowania.  

 

Pytanie nr 2: 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia dla części XIII  

i XIV. Oba opisy dotyczą naszym zdaniem części XIII. 

 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

➢ Rozdział VI ust. 4.4 – część IV otrzymuje brzmienie: 

➢ dysponują osobami dedykowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej 1 

(jedną) osobą (trenerem), posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi 

prowadzonego szkolenia, która wykonała szkolenie lub szkolenia w wymiarze łącznym min. 32 

godzin dydaktycznych z zakresu kursu Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg 

ISO 9001, 
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Jednocześnie Zamawiający modyfikuje załącznik 1 b do formularza oferty w części IV 

➢ dysponujemy osobami dedykowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej  

1 (jedną) osobą (trenerem), posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi 

prowadzonego szkolenia, która wykonała szkolenie lub szkolenia w wymiarze łącznym min. 

32 godzin dydaktycznych z zakresu kursu Audytor wewnętrzny systemu zarządzania  

jakością wg ISO 9001, 

➢ Rozdział VI ust. 4.8 – część VIII otrzymuje brzmienie: 

➢ dysponują osobami dedykowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej 1 

(jedną) osobą (trenerem), posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi 

prowadzonego szkolenia, która wykonała szkolenie lub szkolenia w wymiarze łącznym min. 

20 dydaktycznych z zakresu szkolenia kosmetycznego I stopnia, 

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje załącznik 1 b do formularza oferty w części VIII 

➢ dysponujemy osobami dedykowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia,  

tj. co najmniej 1 (jedną) osobą (trenerem), posiadającą kwalifikacje zawodowe 

odpowiadające rodzajowi prowadzonego szkolenia, która wykonała szkolenie lub szkolenia 

w wymiarze łącznym min. 20 godzin dydaktycznych z zakresu szkolenia kosmetycznego I 

stopnia, 

 

3. Rozdział VI ust. 4.14 – część XIV otrzymuje brzmienie: 

➢ dysponują osobami dedykowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia,  

tj. co najmniej 1 (jedną) osobą (trenerem), posiadającą kwalifikacje zawodowe 

odpowiadające rodzajowi prowadzonego szkolenia, która wykonała szkolenia z zakresu 

Adobe Photoshop i Lightroom w wymiarze łącznym co najmniej 16 godzin dydaktycznych, 

➢ dysponują lub będą dysponować salą szkoleniową w celu zrealizowania szkolenia, 

posiadającą klimatyzację, projektor, nagłośnienie, tablice do flipchartów, dostęp do sprzętu 

komputerowego i multimedialnego, oprogramowanie specjalistyczne niezbędne do 

przeprowadzenia szkolenia, oraz dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

➢ dysponują oprogramowaniem i sprzętem koniecznym do realizacji szkolenia, w tym co 

najmniej samodzielnym stanowiskiem komputerowym wraz z peryferiami i licencją na 

oprogramowanie Adobe Photoshop i Lightroom w wersji CC lub CS6 lub wyższej dla 

każdego uczestnika szkolenia, 

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje załącznik 1 b do formularza oferty w części XIV 

➢ dysponujemy osobami dedykowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej  

1 (jedną) osobą (trenerem), posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi 

prowadzonego szkolenia, która wykonała szkolenia z zakresu Adobe Photoshop i Lightroom  

w wymiarze łącznym co najmniej 16 godzin dydaktycznych, 

➢ dysponujemy lub będziemy dysponować salą szkoleniową w celu zrealizowania szkolenia, 

posiadającą klimatyzację, projektor, nagłośnienie, tablice do flipchartów, dostęp do sprzętu 

komputerowego i multimedialnego, oprogramowanie specjalistyczne niezbędne do 

przeprowadzenia szkolenia, oraz dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

➢ dysponujemy oprogramowaniem i sprzętem koniecznym do realizacji szkolenia, w tym co 

najmniej samodzielnym stanowiskiem komputerowym wraz z peryferiami i licencją na 

oprogramowanie Adobe Photoshop i Lightroom w wersji CC lub CS6 lub wyższej dla 

każdego uczestnika szkolenia. 
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4. Rozdział VI ust. 4.16 – część XVI otrzymuje brzmienie: 

➢ dysponują osobami dedykowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia,  

tj. co najmniej 1 (jedną) osobą (trenerem), posiadającą kwalifikacje zawodowe 

odpowiadające rodzajowi prowadzonego szkolenia oraz doświadczenie w tworzeniu 

i koordynacji wydarzeń kulturalnych w instytucjach kultury, tj. tworzyła i koordynowała  

co najmniej 1 wydarzenia kulturalne. Poprzez „instytucję kultury” Zamawiający rozumie 

zakład o charakterze publicznym zajmujący się upowszechnianiem kultury, np. teatr, kino, 

instytucja filmowa, muzeum, biblioteka, opera, operetka, filharmonia, orkiestra, 

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje załącznik 1 b do formularza oferty w części XVI 

➢ dysponujemy osobami dedykowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia,  

tj. co najmniej 1 (jedną) osobą (trenerem), posiadającą kwalifikacje zawodowe 

odpowiadające rodzajowi prowadzonego szkolenia oraz doświadczenie w tworzeniu 

i koordynacji wydarzeń kulturalnych w instytucjach kultury, tj. tworzyła i koordynowała  

co najmniej 1 wydarzenia kulturalne. Poprzez „instytucję kultury” Zamawiający rozumie 

zakład o charakterze publicznym zajmujący się upowszechnianiem kultury, np. teatr, kino, 

instytucja filmowa, muzeum, biblioteka, opera, operetka, filharmonia, orkiestra. 

Pytanie nr 3: 

Dotyczy Części XXIII, XXIV, XXV, XXVII – prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający 

zaakceptuje przekazanie uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej? 

 
Odpowiedź 3: 

Zamawiający dopuszcza przekazanie uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych w wersji 

elektronicznej we wszystkich częściach niniejszego postępowania. 

 

Pytanie nr 4: 

Dotyczy Części XXIII, XXIV, XXV, XXVII – prosimy o informację czy zajęcia będą miały odbywać 

się w dni robocze czy w weekendy? 
 

Odpowiedź 4: 

Zamawiający wymaga, aby zajęcia w części XXIII, XXIV, XXV, XXVII odbywały się  

w weekendy tj. sobota i niedziela, tak aby nie kolidowały one z innymi obowiązkowymi zajęciami 

uczestników szkolenia. 

 

Pytanie nr 5: 

Dotyczy Części XXIII, XXIV, XXV, XXVII – prosimy o informację, czy w ramach poszczególnych 

części zajęcia będą mogły się odbywać w ciągu kolejno po sobie następujących dni tygodnia? 

 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie – odpowiedz nr 4.  

 

Pytanie nr 6: 

Dotyczy Części XXIII, XXVII – prosimy o informację czy materiały szkoleniowe mogą mieć 

charakter e-booka? 

 

Odpowiedź 6: 

Zamawiający dopuszcza materiały szkoleniowe w formie e-booka.  
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Pytanie nr 7: 

Dotyczy Części XXIII, XXIV, XXV, XXVII – czy Wykonawca ma przenieść prawa autorskie do 

materiałów szkoleniowych na Zamawiającego? 

 

Odpowiedź 7: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił mu licencji na korzystanie z utworu.  

 

Zapis § wzoru umowy w odniesieniu do części I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, 

XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX (nie 

dotyczy cz. XII i XV) otrzymuje brzmienie: 

§ 8 

Licencja 

1. Wykonawca oświadcza, że według stanu na dzień zawarcia umowy będą przysługiwać mu pełne 

autorskie prawa majątkowe do Utworu/ów, to jest materiałów szkoleniowych oraz nagrań po 

powstałego/-ych w związku z realizacją niniejszej umowy, a jego/ich stworzenie nie narusza praw 

osób trzecich w rozumieniu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Wykonawca oświadcza 

również, że ma wiedzę i doświadczenie konieczne do prawidłowej realizacji umowy oraz że Utwór 

zostanie przez niego stworzony samodzielnie, ma charakter indywidualny oraz zostanie 

przekazany Zamawiającemu bez wad fizycznych i prawnych. 

2. Wykonawca oświadcza, że Utwór, stanowiący element przedmiotu niniejszej umowy, będzie wolny 

od wad prawnych w rozumieniu art. 5563 KC oraz nie będzie naruszał praw osób trzecich.  

W związku z powyższym Wykonawca oświadcza i potwierdza, że: 

2.1. przysługuje mu lub osobom działającym w jego imieniu wyłączne i nieograniczone prawo 

autorskie do Utworu jako wyłącznemu jego twórcy, 

2.2. autorskie prawa majątkowe Wykonawcy do Utworu nie są obciążone żadnymi prawami osób 

trzecich oraz że osoby trzecie nie zgłaszają żadnych roszczeń w odniesieniu do niego,  

jak również ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Utworem wynika z decyzji lub 

orzeczenia właściwego organu, 

2.3. udzielenie prawa do korzystnie z Utworu przez Zamawiającego nie wymaga zgody 

jakiegokolwiek organu lub osoby trzeciej, 

2.4. ponadto, jeśli Utwory zostały wykonane na zlecenie Wykonawcy przez osobę współpracującą  

z Wykonawcą na podstawie umowy innej niż umowa o pracę, Wykonawca zadbał o zawarcie  

z ww. osobą stosownej umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich albo umowy 

licencyjnej w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy wskazanym w ust. 1 

powyżej.  

3. Jeżeli sąd w wydanym prawomocnym wyroku stwierdzi, że Utwór ma wady prawne, Zamawiający 

może od umowy odstąpić i żądać naprawienia poniesionej rzeczywistej szkody. 

4. Do zasad odpowiedzialności Wykonawcy za wady prawne Utworu, w zakresie nieuregulowanym 

postanowieniami niniejszego paragrafu umowy stosuje się art. 55 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1062 ze zm.) oraz Działu II 

Tytułu XI Księgi III ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2022 poz. 

1360 ze zm.). Wykonawca udziela rękojmi za wady prawne Utworu przez cały okres 

obowiązywania umowy. 

5. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz z chwilą wydania Utworu oraz zapłaty wynagrodzenia 

należnego zgodnie z § 3 ust. 2 umowy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji niewyłącznej 



  

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia 

specjalistycznych szkoleń dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, w podziale na części 29 części. 

 

 Nr sprawy: 80.272.363.2022 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 Strona 5 z 5 

do korzystania Utworu na polach eksploatacji określonych w ust. 6 poniżej do czasu ukończenia 

realizacji całej Umowy, to jest w terminie określonym w § 1 ust. 5 umowy. 

6. Udzielenie licencji, o którym mowa w ust. 2, następuje na następujących polach eksploatacji: 

6.1. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 

techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego techniką cyfrową lub poprzez 

wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie 

takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie  

i rozporządzanie tymi kopiami, 

6.2. rozpowszechnianie w sieciach zamkniętych, 

7. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 umowy, obejmuje także wynagrodzenie za udzielenie prawa 

do korzystania z Utworu/ów (licencji) na każdym z pól eksploatacji wymienionych w ust. 6 

niniejszego paragrafu umowy, przeniesienie własności wydanego egzemplarza i nośnika Utworu. 

8. Wszelkie uprawnienia do ww. Utworu określone w niniejszej umowie są nieograniczone 

przedmiotowo oraz terytorialnie, w tym w zakresie strefy językowej lub geograficznej. 

9. Jeżeli jakakolwiek osoba trzecia dochodzić będzie jakichkolwiek roszczeń w związku 

z rozporządzaniem lub korzystaniem przez Zamawiającego z Utworu bądź jakiegokolwiek 

opracowania Utworu, Wykonawca zobowiązany jest: 

9.1. do podjęcia na własny koszt wszelkich działań w celu ochrony interesów Zamawiającego,  

w szczególności w celu wykazania bezpodstawności dochodzonych przez osobę trzecią 

roszczeń, 

9.2. w przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających 

z tytułu naruszenia ich praw przeciwko Zamawiającemu Wykonawca jest zobowiązany do 

przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego 

zwolnienia od udziału w sprawie, 

9.3. w przypadku zasądzenia od Zamawiającego jakichkolwiek kwot do zwrotu przez 

Zamawiającego, całości zasądzonych bądź pokrytych przez Zamawiającego roszczeń oraz 

wszelkich wydatków i opłat, w tym ewentualnych kosztów procesu i obsługi prawnej 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty na pierwsze żądanie. 

 

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ i jej modyfikacja stanowią 

jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia 

wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający 

zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie.  

 

Nowy termin składania ofert: 13.10.2022 r. godz. 09:00  

Nowy termin otwarcia ofert 13.10.2022 r. godz. 10:00  

 

Termin związania ofertą do dnia 11.11.2022 r. włącznie.  

 
Z poważaniem, 

 

Joanna Piecuch 

Załącznik: 

- 363-2022 Załącznik A do SWZ – modyfikacje z dnia 05.10.2022 r.  

 


