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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 11.10.2022 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. 
 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 3 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: 

W Załączniku A do SWZ w punkcie: SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 

ZAMÓWIENIA, CZĘŚĆ XI 

PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPECJALISTYCZNEGO KURSU MEDYCYNY 

ESTETYCZNEJ – LIFTING, LAMINOWANIE RZĘS I BRWI - 4 EDYCJE jest napisane: ”16 godzin 

dydaktycznych dla jednej edycji”. Jedna edycja jest podzielona na dwie grupy, jednocześnie rozkład 

zajęć w poszczególnych dniach na jedną edycje: dwa dni po 8 godzin dydaktycznych. Czy to oznacza, 

że jedna grupa = 8 godzin szkoleniowych, czy jedna grupa = 16 godzin szkoleniowych? 

 
Odpowiedź 1: 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – załącznikiem A do SWZ - 

CZĘŚĆ XI dotyczy 4 edycji. Ilość godzin dydaktycznych w jednej edycji - 16. Ilość osób na jedną 

edycje: 12 (zajęcia praktyczne prowadzone w grupach 4-6 os.). Każda z edycji z uwagi na 

przeprowadzenie zajęć praktycznych może zatem liczyć 2-3 grupy szkoleniowe. Każda z grup ma zaś 

odbyć 16 godzin dydaktycznych szkolenia - dwa dni po 8 godzin dydaktycznych. Zamawiający 

dopuszcza, aby szkolenie odbyło się równolegle dla wszystkich grup w danej edycji lub w sposób 

następujących po sobie. 

 

 

 

mailto:bzp@uj.edu.pl
http://www.uj.edu.pl/
http://www.przetargi.uj.edu.pl/


  

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 2 z 2 

 

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: 14.10.2022 r. godz. 09:00  

Nowy termin otwarcia ofert 14.10.2022 r. godz. 10:00  

 

Termin związania ofertą do dnia 12.11.2022 r. włącznie.  

 
Z poważaniem, 

 

Joanna Piecuch 

 


