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O DPOWI E DŹ
na zapytania w sprawie
ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne
oraz
POWIADOMIENIE
o zmianach ogłoszenia i o przedłużeniu terminu składania ofert
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-03-13 do Zamawiającego wpłynął wniosek o
wyjaśnienie treści głoszenia o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne, w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na: Realizację specjalistycznego kursu
doszkalającego z zastosowania oprogramowania MATLAB dla 6 pracowników
dydaktycznych Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej,
Treść wspomnianego wniosku i stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowych
kwestiach są następujące:
1) Projekt umowy – załącznik nr 2 paragraf 2 oraz ogłoszenie punkt IV:
zakres kursu obejmuje 26 dni : w szczególności :
1. Zakres podstawowy
a. Wprowadzenie do programu MATLAB – 3 dni
b. Modelowanie systemów dynamicznych w Simulinku – 2 dni
2. Zakres zaawansowany
a. Przyspieszenie i zrównoleglenie kodu MATLABa – 2 dni
b. Techniki programowania w MATLABie – 2 dni
c. Zaawansowane techniki modelowania i weryfikacji w Simulinku – 2 dni
d. Techniki przetwarzania i wizualizacji danych w MATLABie – 1 dzień
e. Integracja MATLABa z zewnętrznymi aplikacjami – 1 dzień
3. Zakres specjalistyczny
a. Simulink w przetwarzaniu sygnałów – 3 dni
b. MATLAB w przetwarzaniu sygnałów – 2 dni
c. Testowanie wygenerowanego kodu w Simulinku – 1 dzień
d. Metody statystyczne w MATLABie – 2 dni
e. MATLAB i Simulink w projektowaniu układów sterowania – 2 dni
f. MATLAB w przetwarzaniu i analizie obrazów – 2 dni
g. Techniki optymalizacji w MATLABie – 1 dzień
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Zakres materiału w niektórych szkoleniach pokrywa się i zwykle dobieramy te
szkolenia w konsultacji z klientem (w szczególności dot. to szkoleń 1b, 3a oraz 3b) –
poza tym nie zalecamy realizacji tych szkoleń dzień po dniu ze względu na duże
nagromadzenie materiału. Zwykle proponujemy klientowi, aby w ciągu tygodnia
roboczego było nie więcej niż trzy dni szkoleniowe. W przypadku Państwa zapytania
daje to 9 tygodni roboczych. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację nie będziemy w
stanie przeprowadzić takiej ilości szkoleń w I połowie 2020 roku. W tym zakresie
przydałaby się weryfikacja merytoryczna zakresu szkolenia.
Poza tym korzystniejsze cenowo dla Państwa będzie szkolenie od razu 6 osób (bez
podziału 3/3 na I i II połowę roku).
2. Nie możemy podpisać umowy w takiej postaci stanowiącej załącznik nr 2 do
ogłoszenia.
Związane jest to treścią paragrafu 2, pkt.6a. dotyczącego praw autorskich. Prawa
autorskie do tematyki, scenariusza i materiałów dydaktycznych należą do firmy
MathWorks i nie możemy nimi dysponować w szczególności przekazywać praw
majątkowych. Jesteśmy autoryzowani do przeprowadzania szkoleń bazujących na tych
materiałach. Materiały szkoleniowe przekazywane są uczestnikom w formie
drukowanej i nie można ich powielać w formie elektronicznej. Nie możemy
udostępniać ich w formie elektronicznej. Materiały są w j. angielskim, a szkolenie
prowadzone jest w j. polskim. Uczestnicy kursu mogą korzystać z tych materiałów do
podnoszenia swoich kwalifikacji, ewentualnie wykorzystać je jako bazę wiedzy do
opracowywania własnych szkoleń, kursów, itp. Tym niemniej prawa autorskie i
majątkowe należą do firmy MathWorks.
Ad. 1)
a) Zamawiający nie zmienia treści § 2 ust. 2 Projektu umowy –załącznik nr 2.
b) Zmienia się treść p. V. ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne,
który otrzymuje brzmienie:
V. Termin wykonania zamówienia
Zajęcia przewidziane do realizacji w jednym cyklu szkoleniowym – 6 osób w II
połowie 2020 roku.
c) W konsekwencji powyższej zmiany treści p. V. ogłoszenia o udzielanym
zamówieniu na usługi społeczne, zmienia się treść § 2 ust. 4 Projektu umowy –
załącznik nr 2, który otrzymuje brzmienie:
4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: 6 osób
II połowa 2020 r.
Ad. 2) Z treści § 2 ust. 6 lit a) Projektu umowy –załącznik nr 2 wykreśla się:
„Wykonawca przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu autorskie prawa
majątkowe do materiałów, dodatkowo”
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Ponadto uprzejmie Państwa informujemy, iż Zamawiający postanowił przedłużyć
termin składania ofert o 35 dni.
Termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 2020-03-17 na dzień 2020-04-21. Tym
samym termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 2020-03-17 na dzień 2020-04-21.
Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i
otwarcia ofert.
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