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                                                                                                                                                                             Lublin,  04.09.2018 r. 
Nr sprawy: AZP-240/PN-p221/21/2018-475 
          

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 EURO prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych „Profesjonalny 
Manager” wraz z przeprowadzeniem procesu egzaminacyjnego i certyfikacyjnego oraz przeprowadzenie programów rozwojowych dla 
pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach realizacji projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia 
Kompetencji studentów i pracowników KUL” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
z podziałem na części 
 

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 
  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w dn. 13.08.2018 r. wpłynęły zapytania od Wykonawcy 
dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podano treść zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, 
bez ujawnienia źródła zapytania.  
 
Pytanie 1: 
Czy należyte wykonanie usługi będzie oceniane na podstawie ocen Uczestników studiów, czy Zamawiający przyjmuje inne kryterium oceny 
jakości kształcenia? 
 
Odpowiedź na pytanie 1: 
Kryterium oceny jakości kształcenia stanowi ewaluacja zajęć przez studentów przeprowadzana po zakończeniu zajęć w danym semestrze. 
W sytuacji niskiej oceny osoby skierowanej do realizacji zamówienia uzyskanej w wyniku przeprowadzonej ewaluacji, obowiązkiem 
Wykonawcy jest skierowanie do realizacji  zamówienia innej osoby, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 wzoru umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego (Załącznik nr 4 do SIWZ).  Ponadto Wykonawca ma  obowiązek uwzględniania bieżących, zgłaszanych podczas trwania 
semestru  uwag uczestników dotyczących formy zajęć oraz ich zakresu merytorycznego. 
 
Pytanie 2: 
Co w sytuacji, gdy Uczestnik nie podejdzie do egzaminu w wyznaczonym terminie bądź egzamin zakończy z wynikiem negatywnym?  
 
Odpowiedź na pytanie 2: 
Jeżeli  słuchacz  studiów podyplomowych bądź uczestnik programu rozwojowego nie podejdzie do egzaminu w wyznaczonym terminie ze 
zgłoszonych wcześniej usprawiedliwionych przyczyn, wówczas  Wykonawca zapewni takiej osobie możliwość przystąpienia do egzaminu 
zewnętrznego w innym terminie – w tej sytuacji wszelkie  koszty organizacji i przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego  ponosi  
Wykonawca. Jeżeli zaś  słuchacz  studiów podyplomowych bądź uczestnik programu rozwojowego nie podejdzie do egzaminu w 
wyznaczonym terminie z  przyczyn nieusprawiedliwionych, wówczas Wykonawca zapewni  możliwość przystąpienia do egzaminu 
zewnętrznego w innym terminie na koszt własny słuchacza studiów podyplomowych/uczestnika programu rozwojowego. Warunkiem 
dopuszczenia do egzaminu zewnętrznego w przypadku studiów podyplomowych jest ich ukończenie z wynikiem pozytywnym (zaliczenie 
testów i przygotowanie projektu zarządczego). 
 
Pytanie3: 
Czy Zamawiający ponosi odpowiedzialność za frekwencję Uczestników w zajęciach, a w konsekwencji na końcowy wynik egzaminu? 
 
Odpowiedź na pytanie 3: 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość przeprowadzonych zajęć, nie odpowiada za frekwencję uczestników na zajęciach. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest monitorowanie obecności uczestników na zajęciach oraz zgłaszanie Zamawiającemu absencji, mogących 
mieć wpływ na możliwość osiągnięcia założonych efektów kształcenia. 
 
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ: 
Ponadto Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp - dokonuje modyfikacji treści SIWZ w 
zakresie określonym poniżej: 
 
Modyfikacja 1: 
ROZDZIAŁ V SIWZ. Warunki udziału w postępowaniu  
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Treść SIWZ przed modyfikacją: 
□ Dotyczy Części 1: 

Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem kwalifikacyjnym potencjałem kadrowym, zdolnym  
do realizacji zamówienia, w tym co najmniej: 

            … 
5) jedną osobą,  pełniącą funkcję trenera, która posiada:  
• wykształcenie wyższe,  
• uprawnienia: akredytacja na poziomie co najmniej Certified International Professional Manager® ACI (CIPM®)  lub równoważna, 
• doświadczenie obejmujące zajęcia dydaktyczne/edukacyjne/szkoleniowe z zakresu dotyczącego narzędzi rozwijania jednostek  
i zespołów w łącznym wymiarze min. 45 godzin dydaktycznych. 
Doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji usługi w zakresie prowadzenia zajęć 
dydaktycznych/edukacyjnych/szkoleniowych dotyczących tematyki rozwoju kompetencji trenerskich stanowi jedno z  kryteriów 
oceny ofert. 

 
Treść SIWZ po modyfikacji: 

□ Dotyczy Części 1: 
Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem kwalifikacyjnym potencjałem kadrowym, zdolnym  
do realizacji zamówienia, w tym co najmniej: 

            … 
5) jedną osobą,  pełniącą funkcję trenera, która posiada:  
• wykształcenie wyższe,  
• uprawnienia: akredytacja na poziomie co najmniej Certified International Professional Manager® ACI (CIPM®)  lub równoważna, 
• doświadczenie obejmujące zajęcia dydaktyczne/edukacyjne/szkoleniowe z zakresu dotyczącego rozwoju kompetencji trenerskich 
w łącznym wymiarze min. 45 godzin dydaktycznych. 
Doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji usługi w zakresie prowadzenia zajęć 
dydaktycznych/edukacyjnych/szkoleniowych dotyczących tematyki rozwoju kompetencji trenerskich stanowi jedno z  kryteriów 
oceny ofert. 

 
Modyfikacja 2: 
ROZDZIAŁ V SIWZ. Warunki udziału w postępowaniu  
 
Treść SIWZ przed modyfikacją: 

□ Dotyczy Części 2: 
Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem kwalifikacyjnym potencjałem kadrowym, zdolnym  
do realizacji zamówienia, w tym co najmniej: 

 
1)jedną osobą,  pełniącą funkcję trenera, która posiada:  
• wykształcenie wyższe,  
• uprawnienia: akredytacja na poziomie co najmniej Certified International Professional Manager® ACI (CIPM®)  lub równoważna, 
• doświadczenie obejmujące doradztwo/konsultacje/usługi szkoleniowe w obszarze negocjacji w łącznym wymiarze min.  
45 godzin dydaktycznych. 
Doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji usługi w zakresie doradztwa/konsultacji/usług szkoleniowych  
w obszarze negocjacji stanowi jedno z  kryteriów oceny ofert. 
 
2) jedną osobą, pełniącą funkcję  trenera, która posiada:  
• wykształcenie wyższe,  
• uprawnienia: akredytacja na poziomie co najmniej Certified International Professional Manager® ACI (CIPM®)  lub równoważna, 
• doświadczenie obejmujące doradztwo/konsultacje/usługi szkoleniowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w łącznym 
wymiarze min. 45 godzin dydaktycznych. 
Doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji usługi w zakresie doradztwa/konsultacji/usług szkoleniowych  
w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi stanowi jedno z  kryteriów oceny ofert. 

 
 
Treść SIWZ po modyfikacji: 

□ Dotyczy Części 2: 
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Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem kwalifikacyjnym potencjałem kadrowym, zdolnym  
do realizacji zamówienia, w tym co najmniej: 

 
1)jedną osobą,  pełniącą funkcję trenera, która posiada:  

• wykształcenie wyższe,  

• uprawnienia: akredytacja na poziomie co najmniej Certified International Professional Negotiator® ACI (CIPN®) lub 

równoważna, 

• doświadczenie obejmujące doradztwo/konsultacje/usługi szkoleniowe w obszarze negocjacji w łącznym wymiarze min.  

45 godzin dydaktycznych. 

Doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji usługi w zakresie doradztwa/konsultacji/usług szkoleniowych  

w obszarze negocjacji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

 

2) jedną osobą, pełniącą funkcję trenera, która posiada:  

• wykształcenie wyższe,  

• uprawnienia: akredytacja na poziomie co najmniej Certified International Professional Management Executive® ACI 

(CIPME®) lub równoważna, 

• doświadczenie obejmujące doradztwo/konsultacje/usługi szkoleniowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w 

łącznym wymiarze min. 45 godzin dydaktycznych. 

Doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji usługi w zakresie doradztwa/konsultacji/usług szkoleniowych  

w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

 
Modyfikacja 3: 

ROZDZIAŁ XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych 
kryteriów oraz sposobu oceny ofert 
 
Treść SIWZ przed modyfikacją: 
Dotyczy Części 2: 

Kryterium 
Waga kryterium 

[%] 

Maksymalna 
liczba punktów 

za dane 
kryterium 

Sposób oceny 

… … … … 

Doświadczenie osoby 
skierowanej przez 

Wykonawcę do realizacji 
usługi w zakresie  

doradztwa/konsultacji/ 
usług szkoleniowych  

dotyczących tematyki  
zarządzania zasobami 

ludzkimi 
DZ 

20% 20 

… 
Oferty, w których nie zostaną zamieszczone informacje dotyczące 
doświadczenia osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji usługi  
w zakresie doradztwa/konsultacji/usług szkoleniowych dotyczących 
tematyki negocjacji, jak również oferty Wykonawców, którzy skierują do 
realizacji usługi osobę posiadającą łączne doświadczenie w ww. zakresie 
mniejsze niż 45 godzin dydaktycznych, zostaną odrzucone jako 
nieodpowiadające treści SIWZ. 
Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym 
kryterium to 20 pkt. 
1 godzina dydaktyczna rozumiana jest jako 45 minut zegarowych. 

… … … … 

 
 
Treść SIWZ po modyfikacji: 
Dotyczy Części 2: 

Kryterium 
Waga kryterium 

[%] 

Maksymalna 
liczba punktów 

za dane 
kryterium 

Sposób oceny 

… … … … 
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Doświadczenie osoby 
skierowanej przez 

Wykonawcę do realizacji 
usługi w zakresie  

doradztwa/konsultacji/ 
usług szkoleniowych  

dotyczących tematyki  
zarządzania zasobami 

ludzkimi 
DZ 

20% 20 

… 
Oferty, w których nie zostaną zamieszczone informacje dotyczące 
doświadczenia osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji usługi  
w zakresie doradztwa/konsultacji/usług szkoleniowych dotyczących 
tematyki zarządzania zasobami ludzkimi, jak również oferty 
Wykonawców, którzy skierują do realizacji usługi osobę posiadającą 
łączne doświadczenie w ww. zakresie mniejsze niż 45 godzin 
dydaktycznych, zostaną odrzucone jako nieodpowiadające treści SIWZ. 
Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym 
kryterium to 20 pkt. 
1 godzina dydaktyczna rozumiana jest jako 45 minut zegarowych. 

… … … … 

 
 
Modyfikacja 4: 

ROZDZIAŁ XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego 
 
Treść SIWZ przed modyfikacją: 
5.Dotyczy Części 1: Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającego - przed podpisaniem umowy - opracowany szczegółowy program 
kształcenia studiów podyplomowych „Profesjonalny Manager”. Program studiów powinien zawierać w szczególności: formę studiów, liczbę 
semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do uzyskania kwalifikacji odpowiadającej poziomowi kształcenia, moduły kształcenia wraz z 
przypisaniem do każdego modułu zakładanych efektów kształcenia/uczenia się oraz liczby punktów ECTS, sposoby realizacji i weryfikacji 
zakładanych efektów kształcenia/uczenia się, łączną liczbę punktów ECTS, którą słuchacz musi uzyskać na zajęciach, wymiar, zasady i formy 
odbywania praktyk, jeżeli program przewiduje praktyki. Dokumentacja oraz sylabusy do każdych zajęć sporządzone przez Wykonawcę 
muszą być zgodne z regulacjami wewnętrznymi KUL. 
6. Dotyczy Części 2: Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającego - przed podpisaniem umowy - opracowany szczegółowy program 
kształcenia przewidziany w ramach programów rozwojowych. 
 
Treść SIWZ po modyfikacji: 
5.Dotyczy Części 1: Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającego - przed podpisaniem umowy - opracowany szczegółowy program 
kształcenia studiów podyplomowych „Profesjonalny Manager”. Program studiów powinien zawierać w szczególności: formę studiów, liczbę 
semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do uzyskania kwalifikacji odpowiadającej poziomowi kształcenia, moduły kształcenia wraz z 
przypisaniem do każdego modułu zakładanych efektów kształcenia/uczenia się oraz liczby punktów ECTS, sposoby realizacji i weryfikacji 
zakładanych efektów kształcenia/uczenia się, łączną liczbę punktów ECTS, którą słuchacz musi uzyskać na zajęciach, wymiar, zasady i formy 
odbywania praktyk, jeżeli program przewiduje praktyki. Dokumentacja oraz sylabusy do każdych zajęć sporządzone przez Wykonawcę 
muszą być zgodne z regulacjami wewnętrznymi KUL. Zamawiający załącza wzory dokumentów, których przygotowanie jest obowiązkiem 
Wykonawcy. 
6.Dotyczy Części 2: Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającego - przed podpisaniem umowy - opracowany szczegółowy program 
kształcenia przewidziany w ramach programów rozwojowych. Zamawiający załącza wzór dokumentu, którego przygotowanie jest 
obowiązkiem Wykonawcy. 
 
Modyfikacja 5: 
ROZDZIAŁ XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYKONAWCÓW  
 
Treść SIWZ przed modyfikacją: 
2.Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje 
że: 

… 
3)dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego nr AZP-240/PN-p30/051/2018; 

 
Treść SIWZ po modyfikacji: 
2.Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje 
że: 

… 
3)dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego nr AZP-240/PN-p221/21/2018; 

 
Modyfikacja 7: 
Załącznik nr 1a do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia (dotyczy Części 1) 
DODANO NASTĘPUJĄCY ZAPIS: 
Warunkiem ukończenia studiów przez słuchacza jest samodzielne przygotowanie autorskiego projektu (projektu zarządczego). 
 
Modyfikacja 8: 
Załącznik nr 1a do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia (dotyczy Części 1) 
 
Treść SIWZ przed modyfikacją: 
1
Przez „egzamin i certyfikat równoważny do ACI” rozumie się proces uzyskiwania kwalifikacji o metodologii, standardach realizacji i efekcie 

końcowym (m.in. waga egzaminu, uznawalność zaświadczeń, zgodność z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, Polskimi Ramami Kwalifikacji, 
itp.) nie niższym niż standard ACI. W szczególności musi: 1) mieć ustalone standardy dotyczące kompetencji (wiedzy, umiejętności i 
kompetencji społecznych), składających się na daną kwalifikację opisane w języku efektów uczenia się; 2) mieć proces walidacji 
sprawdzający, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację 
posiadanych kompetencji oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. Walidacja powinna być prowadzona 
w sposób trafny (weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest 
niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację); 3) mieć proces certyfikacji, w wyniku którego upoważniona 
instytucja nadaje dokument stwierdzający posiadanie kwalifikacji. Certyfikacja następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej 
decyzji stwierdzającej, że wszystkie wymagane efekty uczenia się zostały osiągnięte. Certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji 
powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży. Instytucje certyfikujące mogą samodzielnie 
przeprowadzać walidację (w takiej sytuacji procesy walidacji i certyfikacji muszą być odpowiednio rozdzielone i niezależne), bądź 
przekazywać ją do instytucji walidujących, np. centrów egzaminacyjnych. Wydany certyfikat zostanie przyznany przez organizacje 
międzynarodowe i/lub certyfikat jest umocowany prawnie w co najmniej dwóch krajach. 
 
Treść SIWZ po modyfikacji: 
1
Przez „egzamin i certyfikat równoważny do ACI” rozumie się proces uzyskiwania kwalifikacji o metodologii, standardach realizacji i efekcie 

końcowym (m.in. waga egzaminu, uznawalność zaświadczeń, zgodność z Europejską Ramą Kwalifikacji, Polską Ramą Kwalifikacji, itp.) nie 
niższym niż standard ACI. W szczególności musi: 1) uwzględniać ustalone standardy dotyczące kompetencji (wiedzy, umiejętności i 
kompetencji społecznych), składających się na daną kwalifikację opisane w języku efektów uczenia się; 2) uwzględniać proces walidacji 
sprawdzający, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację 
posiadanych kompetencji oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. Walidacja powinna być prowadzona 
w sposób trafny (weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest 
niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację);  3) uwzględniać proces certyfikacji, w wyniku którego 
upoważniona instytucja nadaje dokument stwierdzający posiadanie kwalifikacji. Certyfikacja następuje po walidacji, w wyniku wydania 
pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie wymagane efekty uczenia się zostały osiągnięte i potwierdzone. Certyfikaty potwierdzające 
uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży. Instytucje certyfikujące mogą 
samodzielnie przeprowadzać walidację (w takiej sytuacji procesy walidacji i certyfikacji muszą być odpowiednio rozdzielone i niezależne), 
bądź przekazywać ją do instytucji walidujących, np. centrów egzaminacyjnych. Wydany certyfikat zostanie przyznany przez organizacje 
międzynarodowe i/lub certyfikat jest umocowany prawnie w co najmniej dwóch krajach. 
 
Modyfikacja 9: 
Załącznik nr 1a do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia (dotyczy Części 1) 
 
Treść SIWZ przed modyfikacją: 
… 
2) Terminy zjazdów:  

a) 06-07.10.2018  

b) 20-21.10.2018  

c) 03-04.11.2018  

d) 17-18.11.2018  

e) 01-02.12.2018  

f) 15-16.12.2018  
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g) 12-13.01.2019  

h) 26-27.01.2019  

i) 16-17.02.2019  

j) 02-03.03.2019  

k) 16-17.03.2019  

l) 30-31.03.2019  

m) 27-28.04.2019  

n) 11-12.05.2019  

o) 25-26.05.2019  

p) 15-16.06.2019  

Treść SIWZ po modyfikacji: 
… 
2) Terminy zjazdów:  

a) 20-21.10.2018  
b) 03-04.11.2018  
c) 17-18.11.2018  
d) 01-02.12.2018  
e) 15-16.12.2018  
f) 12-13.01.2019  
g) 26-27.01.2019  
h) 16-17.02.2019  
i) 02-03.03.2019  
j) 16-17.03.2019  
k) 30-31.03.2019  
l) 27-28.04.2019  
m) 11-12.05.2019  
n) 25-26.05.2019  
o) 15-16.06.2019 
p)29-30.06.2019 
 
Modyfikacja 10: 
Załącznik nr 1a do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia (dotyczy Części 1) 
 
Treść SIWZ przed modyfikacją: 
Wykonawca zobowiązuje się do:  

-zapewnienia wykwalifikowanych: trenerów i egzaminatorów; 

… 

-zapewnienia materiałów szkoleniowych; 

 
Treść SIWZ po modyfikacji: 
Wykonawca zobowiązuje się do:  

-zapewnienia wykwalifikowanych: trenerów i zewnętrznych egzaminatorów;  

… 

-zapewnienia materiałów szkoleniowych; Poprzez materiały szkoleniowe rozumie się m.in. np. prezentacje Power Point, kompendium 

wiedzy/pigułka wiedzy w formie skryptu zawierającego dodatkowe treści merytoryczne związane z danym zagadnieniem np. handouty, 

kwestionariusze, case study, definicje pojęć, w wersji papierowej lub elektronicznej, ćwiczenia do pracy własnej (indywidualnej, grupowej, 

w parach), studia przypadków. 

 
 
Modyfikacja 11: 
Załącznik nr 1b do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia (dotyczy Części 2) 
 
Treść SIWZ przed modyfikacją: 
1
Przez „egzamin i certyfikat równoważny do ACI” rozumie się proces uzyskiwania kwalifikacji o metodologii, standardach realizacji i efekcie 

końcowym (m.in. waga egzaminu, uznawalność zaświadczeń, zgodność z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, Polskimi Ramami Kwalifikacji, 
itp.) nie niższym niż standard ACI. W szczególności musi: 1) mieć ustalone standardy dotyczące kompetencji (wiedzy, umiejętności i 
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kompetencji społecznych), składających się na daną kwalifikację opisane w języku efektów uczenia się; 2) mieć proces walidacji 
sprawdzający, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację 
posiadanych kompetencji oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. Walidacja powinna być prowadzona 
w sposób trafny (weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest 
niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację); 3) mieć proces certyfikacji, w wyniku którego upoważniona 
instytucja nadaje dokument stwierdzający posiadanie kwalifikacji. Certyfikacja następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej 
decyzji stwierdzającej, że wszystkie wymagane efekty uczenia się zostały osiągnięte. Certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji 
powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży. Instytucje certyfikujące mogą samodzielnie 
przeprowadzać walidację (w takiej sytuacji procesy walidacji i certyfikacji muszą być odpowiednio rozdzielone i niezależne), bądź 
przekazywać ją do instytucji walidujących, np. centrów egzaminacyjnych. Wydany certyfikat zostanie przyznany przez organizacje 
międzynarodowe i/lub certyfikat jest umocowany prawnie w co najmniej dwóch krajach. 
 
Treść SIWZ po modyfikacji: 
1
Przez „egzamin i certyfikat równoważny do ACI” rozumie się proces uzyskiwania kwalifikacji o metodologii, standardach realizacji i efekcie 

końcowym (m.in. waga egzaminu, uznawalność zaświadczeń, zgodność z Europejską Ramą Kwalifikacji, Polską Ramą Kwalifikacji, itp.) nie 
niższym niż standard ACI. W szczególności musi: 1) uwzględniać ustalone standardy dotyczące kompetencji (wiedzy, umiejętności i 
kompetencji społecznych), składających się na daną kwalifikację opisane w języku efektów uczenia się; 2) uwzględniać proces walidacji 
sprawdzający, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację 
posiadanych kompetencji oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. Walidacja powinna być prowadzona 
w sposób trafny (weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest 
niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację);  3) uwzględniać proces certyfikacji, w wyniku którego 
upoważniona instytucja nadaje dokument stwierdzający posiadanie kwalifikacji. Certyfikacja następuje po walidacji, w wyniku wydania 
pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie wymagane efekty uczenia się zostały osiągnięte i potwierdzone. Certyfikaty potwierdzające 
uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży. Instytucje certyfikujące mogą 
samodzielnie przeprowadzać walidację (w takiej sytuacji procesy walidacji i certyfikacji muszą być odpowiednio rozdzielone i niezależne), 
bądź przekazywać ją do instytucji walidujących, np. centrów egzaminacyjnych. Wydany certyfikat zostanie przyznany przez organizacje 
międzynarodowe i/lub certyfikat jest umocowany prawnie w co najmniej dwóch krajach. 
 
Modyfikacja 12: 
Załącznik nr 1b do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia (dotyczy Części 2) 
 
Treść SIWZ przed modyfikacją: 

Ramowy program usługi: 

1. Badanie kompetencji  
2. Blended Learning (zajęcia stacjonarne w wymiarze 64 h i e-learningowe)  
… 
3. Egzamin wraz z międzynarodowym certyfikatem Certified International Professional Negotiator® 

 
Treść SIWZ po modyfikacji: 

Ramowy program usługi: 

1. Badanie kompetencji  
2. Blended Learning (zajęcia stacjonarne w wymiarze 64 h i e-learningowe)  
… 
3. Egzamin wraz z międzynarodowym certyfikatem Certified International Professional Negotiator® lub równoważnym 

 
Modyfikacja 13: 
Załącznik nr 1b do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia (dotyczy Części 2) 
 
Treść SIWZ przed modyfikacją: 
Zadanie 1. Przeprowadzenie programu rozwojowego dla pracowników kadry kierowniczej KUL wraz z zapewnieniem materiałów 

szkoleniowych, egzaminu zewnętrznego uprawniającego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu American Certification Institute® 

(ACI®) na poziomie Certified International Professional Management Executive® (CIPME®) lub równoważnego (1 podejście) i certyfikatów 

dla 15 osób – 1 grupa.  

Wykonawca zobowiązuje się do:  

- zapewnienia wykwalifikowanych: trenerów i egzaminatorów; 

… 
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-opracowania, utrwalenia i udostępnienia określonym przez Zamawiającego osobom materiałów szkoleniowych w zakresie objętym 

przedmiotem tych zajęć; 

 
Treść SIWZ po modyfikacji: 
Zadanie 1. Przeprowadzenie programu rozwojowego dla pracowników kadry kierowniczej KUL wraz z zapewnieniem materiałów 

szkoleniowych, egzaminu zewnętrznego uprawniającego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu American Certification Institute® 

(ACI®) na poziomie Certified International Professional Management Executive® (CIPME®) lub równoważnego (1 podejście) i certyfikatów 

dla 15 osób – 1 grupa.  

Wykonawca zobowiązuje się do:  

- zapewnienia wykwalifikowanych: trenerów i zewnętrznych egzaminatorów;  

… 

- opracowania, utrwalenia i udostępnienia określonym przez Zamawiającego osobom materiałów szkoleniowych w zakresie objętym 

przedmiotem tych zajęć. Poprzez materiały szkoleniowe rozumie się m.in. np. prezentacje Power Point, kompendium wiedzy/pigułka 

wiedzy w formie skryptu zawierającego dodatkowe treści merytoryczne związane z danym zagadnieniem np. handouty, kwestionariusze, 

case study, definicje pojęć, w wersji papierowej lub elektronicznej, ćwiczenia do pracy własnej (indywidualnej, grupowej, w parach), studia 

przypadków. 

 
Modyfikacja 14: 
Załącznik nr 1b do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia (dotyczy Części 2) 
 
Treść SIWZ przed modyfikacją: 
Zadanie 2. Przeprowadzenie programu rozwojowego dla pracowników kadry kierowniczej KUL wraz z zapewnieniem materiałów 
szkoleniowych, egzaminu zewnętrznego uprawniającego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu American Certification Institute® 
(ACI®) na poziomie Certified International Professional Negotiator® (CIPN®) lub równoważnego

 
 (1 podejście) i certyfikatów dla 15 osób – 1 

grupa.  
 
Wykonawca zobowiązuje się do:  

- zapewnienia wykwalifikowanych: trenerów i egzaminatorów; 

… 

- opracowania, utrwalenia i udostępnienia określonym przez Zamawiającego osobom materiałów szkoleniowych w zakresie objętym 

przedmiotem tych zajęć; 

 
Treść SIWZ po modyfikacji: 
Zadanie 2. Przeprowadzenie programu rozwojowego dla pracowników kadry kierowniczej KUL wraz z zapewnieniem materiałów 

szkoleniowych, egzaminu zewnętrznego uprawniającego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu American Certification Institute® 

(ACI®) na poziomie Certified International Professional Negotiator® (CIPN®) lub równoważnego (1 podejście) i certyfikatów dla 15 osób – 1 

grupa.  

Wykonawca zobowiązuje się do:  

- zapewnienia wykwalifikowanych: trenerów i zewnętrznych egzaminatorów; 

… 

- opracowania, utrwalenia i udostępnienia określonym przez Zamawiającego osobom materiałów szkoleniowych w zakresie objętym 

przedmiotem tych zajęć. Poprzez materiały szkoleniowe rozumie się m.in. np. prezentacje Power Point, kompendium wiedzy/pigułka 

wiedzy w formie skryptu zawierającego dodatkowe treści merytoryczne związane z danym zagadnieniem np. handouty, kwestionariusze, 

case study, definicje pojęć, w wersji papierowej lub elektronicznej, ćwiczenia do pracy własnej (indywidualnej, grupowej, w parach), studia 

przypadków. 

 
Modyfikacja 15: 
Załącznik nr 2 do SIWZ pn. Oferta Wykonawcy 
 
Treść SIWZ przed modyfikacją: 

□ Część 1 - Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na zaocznych, dwusemestralnych studiach podyplomowych 

„Profesjonalny Manager” wraz z zorganizowaniem procesu egzaminacyjnego i certyfikacyjnego dla pracowników KUL (grupa – 15 

osób) w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 



 

 
  

 

     

Dział Zamówień Publicznych 
Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin  

tel. +48 81 445 41 59 | dzp@kul.pl | www.kul.pl 
9 

Treść SIWZ po modyfikacji: 
□ Część 1 - Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na niestacjonarnych, dwusemestralnych studiach podyplomowych 

„Profesjonalny Manager” wraz z zorganizowaniem procesu egzaminacyjnego i certyfikacyjnego dla pracowników KUL (grupa – 15 

osób) w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

Modyfikacja 16: 
Załącznik nr 2 do SIWZ pn. Oferta Wykonawcy 
 
Treść SIWZ przed modyfikacją: 

□ Część 2 – Usługa przeprowadzenia programów rozwojowych wraz z zorganizowaniem procesu egzaminacyjnego i certyfikacyjnego 
dla pracowników KUL w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego; 

… 
Oświadczam/-y, iż: 

1) osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych dotyczących tematyki 
negocjacji będzie ………………………………………………………..(podać imię i nazwisko). Osoba ta w okresie trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert wykonała usługi obejmujące doradztwo/konsultacje/usługi szkoleniowe dotyczące tematyki negocjacji w 
łącznym wymiarze ……………………………….. godzin dydaktycznych. Podstawa dysponowania osobą: 
…………………………………………………………………..…………………..; 

2) osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych dotyczących tematyki 
zarządzania zasobami ludzkimi będzie ………………………………………………………..(podać imię i nazwisko). Osoba ta w okresie trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert wykonała usługi obejmujące doradztwo/konsultacje/usługi szkoleniowe dotyczące 
tematyki  negocjacji w łącznym wymiarze ……………………………….. godzin dydaktycznych. Podstawa dysponowania osobą: 
………………………………………………………… . 

 
Treść SIWZ po modyfikacji: 

□ Część 2 – Usługa przeprowadzenia programów rozwojowych wraz z zorganizowaniem procesu egzaminacyjnego i certyfikacyjnego 
dla pracowników KUL w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego; 

… 
Oświadczam/-y, iż: 

3) osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych dotyczących tematyki 
negocjacji będzie ………………………………………………………..(podać imię i nazwisko). Osoba ta w okresie trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert wykonała usługi obejmujące doradztwo/konsultacje/usługi szkoleniowe dotyczące tematyki negocjacji w 
łącznym wymiarze ……………………………….. godzin dydaktycznych. Podstawa dysponowania osobą: 
…………………………………………………………………..…………………..; 

4) osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych dotyczących tematyki 
zarządzania zasobami ludzkimi będzie ………………………………………………………..(podać imię i nazwisko). Osoba ta w okresie trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert wykonała usługi obejmujące doradztwo/konsultacje/usługi szkoleniowe dotyczące 
tematyki  zarządzania zasobami ludzkimi w łącznym wymiarze ……………………………….. godzin dydaktycznych. Podstawa 
dysponowania osobą: ………………………………………………………… . 

 
Modyfikacja 17: 
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy 
 
Treść SIWZ przed modyfikacją: 

§ 3. Wynagrodzenie i warunki płatności 
… 
3. …. Dotyczy Części 2: Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, wypłacone będzie na podstawie rachunku/faktury, 

wystawionej przez Wykonawcę po zrealizowaniu i zakończeniu zajęć oraz zakończeniu procesu egzaminacyjnego i certyfikacyjnego dla 

pracowników KUL, po podpisaniu przez strony protokołu odbioru usługi bez zastrzeżeń, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury/rachunku. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło w ostatnim dniu 

upływu terminu. 
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Treść SIWZ po modyfikacji: 
§ 3. Wynagrodzenie i warunki płatności 

… 
3. …. Dotyczy Części 2: Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, wypłacone będzie w dwóch transzach, na podstawie 

rachunku/faktury, wystawionej przez Wykonawcę po zrealizowaniu  zajęć i po zakończeniu procesu egzaminacyjnego oraz certyfikacyjnego 

dla pracowników KUL, po podpisaniu przez strony protokołu odbioru usługi bez zastrzeżeń, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło w 

ostatnim dniu upływu terminu. 

 
Modyfikacja 18: 
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy 
 
Treść SIWZ przed modyfikacją: 

§ 4. Warunki realizacji przedmiotu umowy 
… 
8.W ramach umowy Wykonawca udostępni platformę e-learningową, administrowaną przez cały czas trwania studiów.  

Treść SIWZ po modyfikacji: 
§ 4. Warunki realizacji przedmiotu umowy 

… 
8.W ramach umowy Wykonawca udostępni platformę e-learningową, administrowaną przez cały czas trwania studiów/programów 

rozwojowych (niepotrzebne skreślić).  

Modyfikacja 19: 
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy 
 
DODANO NASTĘPUJĄCY ZAPIS: 

§ 4. Warunki realizacji przedmiotu umowy 
… 
10.Zamawiający w przypadku konieczności powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu objętym niniejszą umową, 

zobowiązuje się do zawarcia z Wykonawcą odrębnej umowy o treści i na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących. 

Treść takiej umowy zostanie uzgodniona przez Strony przed dniem jej zawarcia.  

Modyfikacja 20: 
Rozdział XII SIWZ. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
Treść SIWZ przed modyfikacją: 
1.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin; 
Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr  C-223;  
w terminie do dnia 10.09.2018   r.  do godz. 12:00 
… 
5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu  10.09.2018   r. o godz.  12:30  w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. 1. 
 
Treść SIWZ po modyfikacji: 
1.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin; 
Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr  C-223;  
w terminie do dnia 20.09.2018   r.  do godz. 12:00 
… 
5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu  20.09.2018   r. o godz.  12:30  w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. 1. 
 
Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma. 
Odmienne uregulowania zawarte w SIWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
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