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Katowice dn.  12.11.2019 r. 

 
Uczestnicy postępowania 

DZP.381.056.2019.UGS 

Dotyczy: zamówienia publicznego  na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w 
przepisie art. 138g ust. 1 pkt 1) ustawy – Prawo zamówień publicznych (poniżej 750 000 euro), pn.: „Usługi 
szkoleniowe realizowane w ramach projektu pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach ” nr sprawy: DZP.381.056.2019.UGS 

W związku z otrzymanymi  pytaniami  do ogłoszenia o  zamówieniu, Zamawiający udziela następujących 
odpowiedzi: 

Pytanie 1 : 

Czy Wykonawca oprócz sali szkoleniowej ma również zapewnić catering na szkoleniu? Jeśli tak to w jakim 
zakresie? 

Odpowiedź: 

Catering nie wymagany. 

 Pytanie 2 : 

 Czy szkolenia z zakresu PRINCE2 maja odbyć się według najnowszej wersji metodyki 2017? 

 Odpowiedź: 

Tak. 

Pytanie 3:  

Czy uczestnicy na szkoleniu Foundation i Practitioner to te same osoby? 

Odpowiedź: 

Najpewniej tak, ale nie jest to konieczne (być może jakiś student ma już poziom Fundation i zgłosi się na 

Practitioner) 

Pytanie 4: 

Czy uczestnicy szkolenia na poziomie Practitioner mają ważny i aktualny certyfikat na poziomie Foundation? 
Pragniemy zaznaczyć, ze aby podejść do certyfikacji PRINCE2 Practitioner wg. wersji metodyki 2017 należy 
mieć ważny i aktualny certyfikat PRINCE2 Foundation v.2017 lub v.2009. 



 
Projekt: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” 

 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12,  40-007  Katowice,  http://www.us.edu.pl 

 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający ma tego świadomość . Zobacz również odpowiedź na pytanie 3 powyżej. 

Pytanie 5:  

Czy egzamin na poziomie PRINCE2 Foundation może odbyć się ostatniego dnia szkolenia? 

Odpowiedź: 

Powinien odbyć się w dodatkowym terminie. 

Pytanie 6:  

Czy egzamin na poziomie PRINC2 Practitioner ma odbyć się ostatniego dnia szkolenia czy w dodatkowym 
terminie? 

Odpowiedź: 

Powinien odbyć się w dodatkowym terminie 

Pytanie 7:  

Aby spełnić warunek udziału w postępowaniu należy wykazać, że wykonawca posiada 2 trenerów dla każdej 
części, którzy posiadają wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. Czy dopuszczają 
Państwo trenerów którzy posiadają wykształcenie wyższe w dziedzinie ekonomii lub zarządzania? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza . 

Pytanie 8 : 

Jaką minimalną liczbę osób przewidują Państwo na szkoleniach PRINCE2 ? Czy rekrutacja będzie prowadzona 
do momentu zebrania się grup 10 osobowych? 

Odpowiedź: 

Maksymalna liczba osób uczestniczących w szkoleniu to 10 osób. Zamawiający nie określa   minimalnej liczby 

osób. 

Pytanie 9: 

 Czy szkolenia będą finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych? 

Odpowiedź: 

Tak. 
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Pytanie 10: 

Czy mamy zapewnić akredytowane podręczniki w wersji papierowej dla uczestników szkolenia PRINCE2 
Foundation? Pragniemy zaznaczyć, ze na poziomie Foundation podręczniki nie są niezbędne do 
przygotowania się do certyfikacji. 

Odpowiedź: 

Nie ma takiej konieczności. 

Pytanie 11: 

Jeśli życzą sobie Państwo aby uczestnicy  na poziomie Foundation mieli dostęp do podręczników to czy 
możemy je wypożyczyć na czas trwania szkolenia? 

Odpowiedź: 

Zobacz odpowiedź na pytanie 10 powyżej. 

Pytanie 12: 

Podręczniki akredytowane są niezbędne do szkolenia PRINCE2 Practitioner. Czy dopuszczają Państwo 
możliwość wypożyczenia podręczników w wersji papierowej dla uczestników  na czas trwania szkolenia i 
certyfikacji? 

Odpowiedź: 

Tak. 

Pytanie 13: 

Czy szkolenia z zakresu PRINCE2 będą odbywać się w ciągu 3-kolejnych dni 

Odpowiedź: 

Niekoniecznie. 

Pytanie 14: 

Paragraf 1. Punkt 8 umowy powierzenia 

8. W ramach realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 powyżej, w przypadku wystąpienia 
incydentu zagrażającego bezpieczeństwu powierzonych do przetwarzania danych osobowych, tj. w 
szczególności wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń: kradzieży, 
nieuprawnionego dostępu lub wykorzystania, ujawnienia, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia powierzonych 
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danych osobowych lub jakiegokolwiek innego niewłaściwego lub bezprawnego przetwarzania powierzonych 
danych osobowych, Podprzetwarzający jest zobowiązany:  

1) niezwłocznie po powzięciu wiadomości o incydencie, jednak w każdym przypadku nie później niż w ciągu 
dwudziestu czterech (24) godzin od powzięcia takiej wiadomości, przekazać Administratorowi, za 
pośrednictwem Przetwarzającego zawiadomienie o takim incydencie oraz zapewnić pomoc i przekazać 
dalsze informacje, które mogą być wymagane w związku z tym incydentem,  

2) umożliwić Przetwarzającemu udział w czynnościach wyjaśniających okoliczności powstania incydentu,  - 
jak rozumiem, na to się nie możemy  

3) niezwłocznie po powzięciu wiadomości o incydencie podjąć wszelkie zasadne działania w celu 
przeprowadzenia dochodzenia w sprawie incydentu jak również usunięcia przyczyn oraz jego skutków, a 
także powiadomić o incydencie osoby, na które incydent miał wpływ 

4) przekazać za pośrednictwem Przetwarzającego wszelką niezbędną dokumentację dotyczącą naruszenia, 
aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzorczego. 

9. Podprzetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania 
danych, w tym rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, dokonywanych w 
imieniu Administratora, jeżeli taki obowiązek spoczywa na Podprzetwarzającym zgodnie z przepisem art. 30 
ust. 5 RODO.   
 
Prosimy o zmianę :  
Ust 2. „) umożliwić Przetwarzającemu udział w czynnościach wyjaśniających okoliczności powstania 
incydentu” na „udostępnić wszelką dokumentacje konieczną do wyjaśnienia okoliczności powstania 
incydentu, a jeśli dokumentacja okażę się niewystarczająca umożliwość wzięcie udziału w czynnościach 
wyjaśniających”  
Ust 3. „niezwłocznie po powzięciu wiadomości o incydencie” na „niezwłocznie po uzasadnionym  powzięciu 
wiadomości o incydencie” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

Pytanie 15: 

Paragraf 5 Punkt 4  umowy powierzenia 

4. Przetwarzający lub upoważnione przez niego osoby są uprawnione w trakcie kontroli do:  

1) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,   

Prosimy o usunięcie punktu 1.   

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie  punktu 1.  

Pytanie 16: 

Paragraf 5 punkt 5 umowy powierzenia 

5. Przetwarzający uprawniony jest do żądania od Podprzetwarzającego udzielenia informacji dotyczących 
przebiegu przetwarzania danych osobowych oraz udostępnienia rejestru przetwarzania danych (jeżeli 
Podprzetwarzający jest zobowiązany do jego prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

Prosimy o zmianę: 

Przetwarzający uprawniony jest do żądania od Podprzetwarzającego udzielenia informacji dotyczących 
przebiegu przetwarzania danych osobowych oraz udostępnienia rejestru kategorii przetwarzania danych 
(jeżeli Podprzetwarzający jest zobowiązany do jego prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

Odpowiedź: 

Działając na podstawie pkt 2 Instrukcji dotyczącej przeprowadzenia postępowania Zamawiający  dokonuje 

zmiany w §5 ust. 5   załącznika  nr 4  ( umowa powierzenia  przetwarzania danych osobowych) do ogłoszenia o 

zamówieniu  poprzez zmianę zapisu. §5 ust. 5    otrzymuje brzmienie:  

„Przetwarzający uprawniony jest do żądania od Podprzetwarzającego udzielenia informacji dotyczących 

przebiegu przetwarzania danych osobowych oraz udostępnienia rejestru kategorii czynności przetwarzania 

danych (jeżeli Podprzetwarzający jest zobowiązany do jego prowadzenia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami)”. 

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.  

Składanie ofert: jest 14.11.2019r. godz. 09:30 zmienia się na 19.11.2019r. godz. 9:30  

Otwarcie ofert: jest 14.11.2019r. godz. 10:00 zmienia się na 19.11.2019r. godz.10:00 

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY  SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY 
SPORZĄDZANIU OFERTY. 

Z-ca Przewodniczącego   Komisji Przetargowej                                Przewodniczący   Komisji Przetargowej 

mgr  Justyna Rutkowska-Zawada                                                                     mgr Małgorzata Wróblewska 


