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Załącznik nr 1  

 

Opis przedmiotu zamówienia  

 

I. Uwarunkowania ogólne dotyczące przeprowadzenia szkolenia 
 

1. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z praktycznego przygotowania 

opisu przedmiotu zamówienia w IT z uwzględnieniem nowelizacji ustawy Prawo zamówień 

publicznych 2016 dla pracowników Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

 

2. Termin: 

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

15 października 2016 r. Ostateczny termin szkolenia uzgodniony zostanie z Zamawiającym 

w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy. 

 

3. Liczba uczestników szkolenia: 

Planowana maksymalna liczba uczestników szkolenia to maksymalnie 40 osób. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników do -10%. 

 

4. Lokalizacja szkolenia: 

Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie w siedzibie Zamawiającego 

tj. ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa. 

 

II. Zadania Wykonawcy 

 

1. Do zadań Wykonawcy należy przeprowadzenie szkolenia z praktycznego przygotowania 

opisu przedmiotu zamówienia w IT z uwzględnieniem nowelizacji ustawy Prawo zamówień 

publicznych 2016 dla pracowników Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

w wymiarze 7 godzin zegarowych z jedną przerwą 30 minutową wliczaną w czas szkolenia. 

 

2. Szkolenie powinno być prowadzone w formie wykładu z uwzględnieniem możliwości 

zadawania pytań przez Uczestników.  

 
3. Zamawiający wymaga aby szkolenie prowadziła osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie z 

zakresu prawa zamówień publicznych stosowanego w branży IT.  

 

4. Zagadnienia tematyczne szkolenia wymagane przez Zamawiającego: 

 omówienie zmian w ustawie dotyczących szacowania wartości zamówienia oraz opisu 

przedmiotu zamówienia;  

 znaczenie właściwie opisanego przedmiotu zamówienia w postępowaniach o 

udzielenie zamówienia publicznego w tym m.in. odwołania Wykonawcy, 

unieważnienie postępowania z uwagi na art. 93 ust. 7; 

 czym jest i czemu służy dialog techniczny; 

 jak przygotować opis przedmiotu zamówienia - szczegółowe omówienie art. 29, 30, 

30a, 30 b w tym m.in. o: 

 omówienie aspektów gospodarczych, środowiskowych, społecznych, związanych z 

innowacyjnością oraz zatrudnieniem zawieranych w opisie przedmiotu zamówienia; 
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 oprogramowanie standardowe i aplikacyjne; 

 oprogramowanie Open Source i jego licencjonowanie; 

 prawa własności związane z oprogramowaniem; 

 rodzaje licencji na sprzęty i oprogramowanie komputerowe; 

 wymagania w zakresie udzielania licencji na korzystanie z oprogramowania 

oraz w jakim zakresie licencja pozwala na Modyfikację; 

 kody źródłowe – czego może żądać zamawiający; 

 wymaganiach w zakresie przeniesienia majątkowych praw autorskich; 

 czym jest równoważność i jak ją opisać; 

 uwzględnienie przepisów technicznych/norm; 

 możliwości modyfikacji OPZ i ograniczenia z tym związane;  

 gwarancja m.in. gwarancja producenta a gwarancja sprzedawcy; 

 tworzenie skutecznych SLA; 

 dokumenty RFC. 

 

5. Szczegółowy program szkolenia zostanie przygotowany przez Wykonawcę i w terminie 3 dni 

roboczych od daty podpisania umowy przekazany do akceptacji Zamawiającego. 

 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów szkoleniowych w języku polskim, 

zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej, obejmującej co najmniej skrypt 

omawianych zagadnień.  

 

7. Wersja papierowa materiałów szkoleniowych będzie zawierała co najmniej 15 str. druku m.in. 

 szczegółowy program szkolenia 

 skrypt szkolenia/prezentację ( np. wydruk slajdów z miejscem na notatki) 
 

8. Wykonawca przekaże po jednym egzemplarzu materiałów szkoleniowych na uczestnika 
szkolenia, w dniu szkolenia przed jego rozpoczęciem. Wersję elektroniczną materiałów 
szkoleniowych Wykonawca przekaże na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy 
przed upływem terminu realizacji szkolenia. 
 

9. Wykonawca przygotuje imienny certyfikaty dla każdego uczestnika szkolenia. Certyfikat 

będzie zawierał co najmniej: dane Wykonawcy oraz logo (jeśli posiada), imię i nazwisko 

uczestnika, tytuł szkolenia, datę i miejsce szkolenia, podpis prowadzącego szkolenie.  

Wykonawca w terminie 3 roboczych od dnia podpisania Umowy,  przekaże treść imiennych 

certyfikatów do akceptacji Zamawiającemu. 

 
III. Inne 

 

1. Wykonawca zapewni osobę odpowiedzialną za koordynację całości zleconych prac 
i bieżących kontaktów z Zamawiającym (drogą mailową, telefoniczną), a także do stałej 
konsultacji z Zamawiającym w celu akceptacji poszczególnych elementów realizacji zadań.  
 

2.  Wykonawca będzie postępował z danymi osobowymi, o których mowa w punkcie I podpunkt 
2 (lista uczestników szkolenia) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 
 

3. Wykonanie usługi zostanie potwierdzone protokołem odbioru usługi szkoleniowej podpisanym 
przez każdą ze stron. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do umowy; 
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4. Płatność za przeprowadzenie usługi szkoleniowej będzie dokonana po przeprowadzonym 
szkoleniu potwierdzonym podpisanym przez Strony protokołem odbioru usługi szkoleniowej, 
na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze VAT, z 30-dniowym terminem płatności; 
 

Sporządziła: Aleksandra Sadło 

 


