URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
BIURO ADMINISTRACJI
Warszawa, dnia 17 maja 2019 r.

BA.WZP.26.20.2019.8

Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.
„Przeprowadzenie szkolenia w zakresie indywidualnej i grupowej nauki języków obcych” –
sprawa nr BA.WZP.26.20.2019.

Działając na podstawie punktu XIV.1.1) Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający odpowiada na
zadane przez Wykonawcę pytanie:
Pytanie numer 1.
W § 9 ust. 1 pkt. 3 [projektu umowy] napisane jest, że Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty
Zamawiającemu kary umownej za nieudostępnienia któregokolwiek z narzędzi on-line
uczestnikom szkolenia lub Zamawiającemu przez okres minimum 24 godzin – kwotę w
wysokości 200,00 zł (słownie złotych: dwieście i 00/100), za każde stwierdzone naruszenie.
Proszę o informację, o jakie narzędzie on-line chodzi?
Odpowiedź na pytanie numer 1.
Zamawiający informuje, że zapis dotyczy następujących narządzi do nauki w systemie on-line:
1) blog edukacyjny w języku angielskim dla osób uczących się języka angielskiego;
2) prowadzenie nauki języków obcych metodą blended learning;
3) prowadzenie platformy e-learningowej do nauki języków obcych;
4) prowadzenie dodatkowych zajęć tematycznych w formie e-learningu w ramach kursu nauki
języka obcego.
W związku z powyższym Zamawiający:
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 w § 3 ust. 1 wzoru umowy wprowadził pkt. 20 o następującej treści:
„20) udostępniania nieograniczonego w czasie, przez cały okres realizacji umowy dostępu dla
uczestników szkolenia do następujących narzędzi do nauki w systemie on-line:
1) blog edukacyjny w języku angielskim dla osób uczących się języka angielskiego;
2) prowadzenie nauki języków obcych metodą blended learning;
3) prowadzenie platformy e-learningowej do nauki języków obcych;
4) prowadzenie dodatkowych zajęć tematycznych w formie e-learningu w ramach kursu nauki
języka obcego.”
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 zmienił treść § 9 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy na następującą:
„3) nieudostępnienia któregokolwiek z narzędzi on-line uczestnikom szkolenia lub
Zamawiającemu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 20, przez okres minimum 24 godzin –
kwotę w wysokości 200,00 zł (słownie złotych: dwieście i 00/100), za każde stwierdzone
naruszenie;”

Z poważaniem
Dyrektor Biura
Administracji
Barbara Jamróz
Dokument podpisany elektronicznie
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