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WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów programów
operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki (oznaczenie sprawy:
5/U/12).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),dalej zwaną Pzp, uprzejmie informuję, iż dnia 24 lutego 2012 r.
do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam treść zapytań w nim zawartych wraz
z wyjaśnieniami udzielanymi przez Zamawiającego.
W punkcie 4.1. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje na
konieczność dodania do materiałów szkoleniowych „co najmniej jednej książki związanej z
tematem szkolenia”. Jednocześnie w par. 4 ust. 2 Zamawiający wskazuje na konieczność
przeniesienia majątkowych praw autorskich „do wszystkich mogących stanowić przedmiot
prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonaniem umowy”

PYTANIE 1:Czy wobec powyższego Zamawiający oczekuje:
a. Dołączenia do materiałów szkoleniowych dowolnej publikacji (książki),
dowolnego autorstwa, pokrywającej się tematycznie z tematem szkolenia?
b. Dołączenia do materiałów szkoleniowych publikacji (książki), której autorem
są pracownicy wykonawcy?
ODPOWIEDŹ:
W rozumieniu Zamawiającego do materiałów szkoleniowych winna być dołączona „co
najmniej jedna książka związana z tematem szkolenia”, dowolnego autorstwa, pokrywającej
się tematycznie z tematem szkolenia. W odniesieniu do szkoleń z zamówień publicznych
żądaną publikację stanowić może nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie zawęża zakresu tematycznego publikacji.

PYTANIE 2
Czy publikacja (książka) dotyczyć ma szeroko pojętej tematyki zamówień publicznych czy
ma skupiać się na zamówieniach publicznych w projektach finansowanych ze środków UE?
ODPOWIEDŹ:
Publikacja winna być związana z tematem szkolenia. Może dotyczyć zamówień publicznych
w ogóle lub w projektach finansowanych ze środków UE.

PYTANIE 3
Czy jeżeli wykonawca zaoferuje jako element materiałów szkoleniowych książkę, co do
której nie będzie posiadał praw autorskich (np. dokona jej zakupu w księgarni), to jak
wówczas Zamawiający potraktuje zapis par. 4 ust. 2 dot. przeniesienia majątkowych praw
autorskich?
ODPOWIEDŹ:
W rozumieniu Zamawiającego książka zakupiona w księgarni nie stanowi przedmiotu
powstałego w wyniku przygotowywania przedmiotu zamówienia, w związku z tym nie ma
możliwości przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do publikacji. Zapis par. 4 ust. 2
nie ma tutaj zastosowania.

PYTANIE 4
Czy jeżeli wykonawca zaoferuje jako element materiałów szkoleniowych, własną publikację
(książkę), która powstała wcześniej niż ogłoszenie niniejszego postępowania, to czy

Zamawiający będzie oczekiwał przeniesienia majątkowych praw autorskich do tej publikacji
(książki)?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przeniesienia praw autorskich wyłącznie do publikacji
powstałych na potrzebny realizacji konkretnego zamówienia, np. materiałów szkoleniowych
przygotowanych w ramach szkolenia dla beneficjentów jednego z programów operacyjnych.
Zamawiający nie oczekuje przeniesienia majątkowych praw autorskich do publikacji
powstałych wcześniej niż ogłoszenie niniejszego postępowania.

