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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 10.10.2022 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 DO SWZ 
 

Szanowni Państwo, 
 

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

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

Pytanie nr 1: 

W załącznikach nr 4 do formularza oferty pod tabelą z wyceną jest 

"Stawka godzinowa za prowadzenia szkolenia objętego przedmiotem umowy, z uwzględnieniem 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 2 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. 2020 poz. 2207 ze zm.), ustalona została 

na MAKSYMALNĄ kwotę netto: …… PLN (słownie: ………………………….…)" 

zgodnie z przepisami określona jest MINIMALNA stawka za h (obecnie 19,70 brutto) a nie 

maksymalna. 

Proszę o wyjaśnienie. 

 
Odpowiedź 1: 

Zamawiający  informuje, iż podanie maksymalnej stawki godzinowej za przeprowadzenie szkolenia 

objętego przedmiotem umowy ma na celu zweryfikowanie czy koszt szkolenia mieści się w budżecie 

Zamawiajacego. Dodatkowo wskazanie stawki godzinowej za przeprowadzenie szkolenia ma 

umożliwić Zamawiającemu rozliczenie się z Wykonawcą, za ilość rzeczywiście przeprowadzonych 

godzin dydaktycznych, w sytuacji kiedy szkolenie z przyczyn niezależnych przez Stony zostałoby 

przerwane (np. skutek siły wyższej). Jednocześnie wskazana stawka nie może naruszać przepisów 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. 2020 poz. 

2207 ze zm). 
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Pytanie nr 2: 

Dot. cz. XVIII. W jakich dniach ma się odbyć szkolenie? Czy są jakieś wymogi w tym zakresie?  

w dzień roboczy, w sobotę, w niedzielę? 

 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający wymaga, aby zajęcia w części XVIII odbywały się w weekendy tj. sobota lub niedziela, 

tak aby nie kolidowały one z innymi obowiązkowymi zajęciami uczestników szkolenia. 

 

 

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

część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na 

konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia,  

iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 

 
 

Z poważaniem, 

 

Artur Wyrwa 


