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Egz. pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  informuje,  że  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie
przetargu  nieograniczonego  na:  „Certyfikowane  przez  producenta  oprogramowania  szkolenie  z  administrowania
platformą do wirtualizacji zasobów wraz z egzaminami w ramach projektu Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa
województwa śląskiego -  śląska policja bliżej  społeczeństwa” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust.  2 ustawy
Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie dotyczące postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie usługi szkoleniowej pt.: Certyfikowane
przez producenta oprogramowania szkolenie z administrowania platformą do wirtualizacji zasobów wraz z egzaminami
w  ramach  projektu  Cyfrowe  Obserwatorium  Bezpieczeństwa  województwa  śląskiego  –  śląska  policja  bliżej
społeczeństwa”: W pkt. 2.j) Opisu przedmiotu Zamówienia napisane jest: „Wykonawca zapewni 1 komplet materiałów
szkoleniowych,  dla  każdego  z  uczestników  szkolenia,  opatrzonych  logotypami  zgodnie  z  wytycznymi  Instytucji
Zarządzającej  RPO  WSL  –  2014-2020  dostępnymi  na  stronie  internetowej  Instytucji  Zarządzającej:
https://rpo.slaskie.pl/repo/ oraz  1  dodatkowy  komplet  materiałów  szkoleniowych  dla  Zamawiającego.  Wszystkie
materiały powinny być oznakowane. Preferowaną formą materiałów jest wersja papierowa, która ułatwia posługiwanie
się nimi i umożliwia lepsze przyswajanie wiedzy. Jeśli oryginalny materiał nie jest dostępny w formie papierowej może
zostać wydrukowany i opatrzony stosownymi oznaczeniami lub w przypadku braku możliwości dostarczenia materiału
w  formie  wydrukowanej  materiał  elektroniczny  powinien  zostać  umieszczony  na  nośniku  typu  „pendrive”
i oznakowany  logotypami.  Wykonawca  powinien  dostarczyć  wszystkie  autoryzowane  materiały  przewidziane  dla
wskazanych szkoleń. Materiały typu np. notes, długopis nie są wymagane.” Informujemy, że autoryzowane materiały
szkoleniowe są przesyłane na indywidualne maile uczestników przed rozpoczęciem szkolenia i są dostępne jedynie
w wersji elektronicznej. Wykonawca nie ma dostępu do tych materiałów, stąd też nie ma możliwości oznakowania ich
w  sposób  opisany  jak  powyżej.  Proszę  o  zmianę  zapisu  na:  „Wykonawca  zapewni  1  komplet  materiałów
szkoleniowych, dla każdego z uczestników szkolenia w formie elektronicznej zgodnie ze standardem narzuconym przez
producenta VMware.”
Odpowiedź  na  pytanie  nr  1: Zamawiający  informuje,  że  w  piśmie  z  dn.  29.05.2018 r.,  l.dz.  ZP–2380–108–
44/1516/2018 zamieszczonym na stronie internetowej KWP w Katowicach udzielił odpowiedzi na analogiczne pytanie,
jednocześnie  dokonując  modyfikacji  m.in.  załącznika  nr  3  do  SIWZ w zakresie  zapisów dotyczących  materiałów
szkoleniowych.
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