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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:
Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli, uczestników projektu 
„Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Piotrkowie Trybunalskim”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia do treści SIWZ:

Część III: Kurs obsługi oprogramowania EdgeCAM

Pytanie 1:
Czy oprogramowanie, na którym prowadzone będą zajęcia zapewnia Zamawiający 
czy Wykonawca? 
Wyjaśnienie: 
Zwracamy uwagę na to, że do prowadzenia zamawianego kursu wymagana jest komercyjna wersja 
oprogramowania EdgeCAM. Posiadana powszechnie przez szkoły wersja EDU nie daje uprawnień 
do prowadzenia szkoleń komercyjnych nawet jeśli dotyczy to szkoleń dla uczniów szkoły, dla której 
zostało zakupione oprogramowanie. Udostępnianie, wypożyczanie i inne formy przekazywania 
licencji do prowadzenia szkoleń komercyjnych jest zabronione i niezgodne z zasadami 
licencjonowania oprogramowania grupy CAD/CAM/CNC. Oprogramowanie do prowadzenia zajęć 
powinien dostarczyć Wykonawca. Wykonawca zagwarantuje wykonanie szkolenia na legalnym 
oprogramowaniu z przeznaczeniem zgodnym z warunkami producenta oraz nie naruszając jego 
praw autorskich. 
Proszę o wprowadzenie zapisu o treści: 
Legalne oprogramowanie do prowadzenia kursu zapewnia Wykonawca.
Odpowiedź:
Zamawiający uzupełnia zapis opisu przedmiotu zamówienia:
Legalne oprogramowanie niezbędne do prowadzenia kursu zapewnia Wykonawca.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający zechce rozważyć uzupełnienie wymagań dotyczących certyfikacji kursu 
o Certyfikat wydany przez Autoryzowany Ośrodek Szkolenia EdgeCAM? 
Wyjaśnienie: 
Prowadzony Kurs obsługi oprogramowania EdgeCAM daje uczestnikom wysokiej jakości wiedzę 
i umiejętności. Uważamy, że zdobytą wiedzę i umiejętności należy potwierdzić odpowiedniej rangi 
zaświadczeniem/certyfikatem. Certyfikaty takie wydawane są zazwyczaj w wypadku 
specjalistycznych kursów grupy CAD/CAM/CNC, takich jak np. Certyfikat Autodesk 
dla oprogramowania AutoCAD, Certyfikat Autoryzowanego Ośrodka Szkolenia EdgeCAM 
dla oprogramowania EdgeCAM, czy Certyfikat Autoryzowanego Ośrodka Szkolenia SIEMENS 
dla oprogramowania Solid Edge.
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Proszę o wprowadzenie zapisu o treści: 
Wykonawca musi posiadać uprawnienie do certyfikacji kursu EdgeCAM – certyfikat potwierdzający, 
że firma jest " Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym EdgeCAM".
Odpowiedź:
Zamawiający uzupełnia zapis opisu przedmiotu zamówienia:
Wykonawca musi posiadać uprawnienie do certyfikacji kursu EdgeCAM – certyfikat 
potwierdzający, że firma jest " Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym EdgeCAM".

Pytanie 3:
Czy Zamawiający zechce wprowadzić zapis, aby uczestnik kursu został wyposażony przez 
Wykonawcę w legalne oprogramowanie na jakim prowadzony będzie kurs na czas nie krótszy 
niż 6 miesięcy? 
Wyjaśnienie: 
Kurs obsługi oprogramowania EdgeCAM prowadzony jest z wykorzystaniem specjalistycznego 
oprogramowania, które pozwala uczestnikowi kursu na wykonywanie „w domu” własnych ćwiczeń 
i zadawanych w czasie kursu prac domowych oraz pogłębianie wiedzy po zakończeniu kursu. Szkoła 
aktualnie nie posiada oprogramowania EdgeCAM ani w wersji komercyjnej ani w wersji edukacyjnej. 
Proszę o wprowadzenie zapisu o treści: 
Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikowi kursu materiały dydaktyczne oraz legalną wersję 
oprogramowania na jakim prowadzone będą zajęcia na czas nie krótszy niż 6 miesięcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy zamawiający dokonuje modyfikacji treści 
SIWZ będących następstwem udzielonych odpowiedzi: 

1. Opis przedmiotu zamówienia,

2. W SIWZ – Instrukcja – w rozdziale V. Warunki udziału w postępowaniu pkt 1. Warunek dotyczący 
posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów – dla CZĘŚCI III zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca musi posiadać uprawnienie do certyfikacji kursu EdgeCAM 
– certyfikat potwierdzający, że firma jest " Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym 
EdgeCAM”,

3. SIWZ – Instrukcja – w rozdziale XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Termin składania ofert do 5 listopada 2020 r. do godz. 09:00”
ust. 3 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1) nastąpi 5 listopada 2020 r. o godz. 09:30 w siedzibie zamawiającego w: 

Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
Referat Zamówień Publicznych, III piętro, pokój 310
Pasaż Rudowskiego 10, 97 – 300 Piotrków Trybunalski”.

Bogdan Munik
Sekretarz Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/
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