
 
 
Zespół Szkół Technicznych  w Chełmie  

im.Generała Zygmunta Bohusza-Szyszko 

ul.Graniczna 2 

22-100 Chełm 

 

Chełm, dnia 2020-09-17 

 

Szanowni Państwo 

Wykonawcy 

 

W imieniu zamawiającego przedkładam otrzymane pytania oraz odpowiedzi 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Usługa 

przeprowadzenia kursu kwalifikacyjnego - "Zarządzanie routerem Cisco" dla dwóch 

grup uczniów po 15 uczniów w każdej grupie w wymiarze 40 godzin dla każdej z grup, 

w okresie od 18 września 2020r. do 29 listopada 2020r. w ramach  realizacji projektu 

„Z techniką w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

Pytanie 1:  

Zamawiający podaje: 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt sprzętu niezbędnego do 

realizacji zajęć w ramach kursu, jeżeli Zamawiający takiego sprzętu nie posiada, do siedziby 

Zamawiającego – Zespół Szkół Technicznych im. generała Zygmunta Bohusza - Szyszko, 

ul.Graniczna 2, 22-100 Chełm. 
 

Czy Zamawiający posiada pracownie sieciową, wyposażoną w routery i przełączniki Cisco 

niezbędne do przeprowadzenia szkolenia i dostępną na czas szkolenia? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada pracownię informatyczną wyposażoną w 15 stanowisk komputerowych 

(komputery klasy PC, procesor Intel i3 8 generacji, 8 GB pamięci RAM, system operacyjny 

Windows 10), okablowanie strukturalne kat 5e, Swith 48 portowy 100 Mb/s. Niezbędny 

sprzęt i oprogramowanie do realizacji szkolenia zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca. 

Zajęcia muszą się odbywać się w w terminach nie zakłócających zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych jednostki (również sobota i niedziela). 

   

Pytanie 2: 

Zamawiający podaje:  

Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości zdawania egzaminu z zakresu CCNA R&S 

Essentials w języku angielskim. 

  

Czy Zamawiający wymaga, aby egzamin był egzaminem wewnętrznym, czy też ma być 

przeprowadzony w ośrodku egzaminacyjnym VUE? (dodatkowy koszt ok 350 

USD/uczestnik). 

  

Czy czas na egzamin ma się mieścić w ramach 40 godzin kursu? 
 

Odpowiedź: 

Egzamin musi być przeprowadzony przez jednostkę posiadającą statut Cisco Networking 

Academy.  

  



 
 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający dopuszcza, aby zajęcia odbywały się w trybie weekendowym tj. piątek 16-

21, sobota, niedziela po 8 godzin, co dwa tygodnie dla jednej grupy? Trener będzie 

przyjeżdżał na zjazdy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza by zajęcia odbywały się w soboty i w niedziele w wymiarze do 8 

godzin, w piątek i w inne dni tygodnia zajęcia powinny odbywać się z uwzglęgnienie zajęć 

lekcyjnych uczestników i zmęczenia uczniów,  godzin dojazdu uczniów do szkoły i powrotu 

uczniów do domu, możliwości organizacyjnych szkoły - co powoduje że w ciągu tygodnia od 

poniedziałku  do piatku zajecia mogą byc realizowane w wybrane dni po uwzględnieniu 

powyższych ograniczeń od 3 do 4 godzin i nie mogą byc prowadzone dłużej niż do godziny 

17:30 - dokładne terminy oraz liczbę godzin określi Zamawiający.    

  

Pytanie 4: 

Jaką stawkę VAT należy przyjąć do obliczeń? 
 

Odpowiedź: 

Wykonawca wystawiając fakturę VAT decyduje o zastosowanej stawce VAT. 

  

Pytanie 5: 

Zamawiający podaje: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursu kwalifikacyjnego - "Zarządzanie 

routerem Cisco" dla dwóch grup uczniów po 15 uczniów w każdej grupie w wymiarze 40 

godzin dla każdej z grup, w okresie od 18 września 2020r. do 29 listopada 2020r. 

 

 Czy 40 godzin, to 40 godzin dydaktycznych po 45 minut? 

  

Czy Zamawiający może podać zakres materiału jaki ma być przerobiony w tak krótkim 

czasie? 

 

Odpowiedź: 

Godziny kursu należy rozumieć jako godziny szkolne, czyli 1 godzina = 45 minut. W kursie 

należy uwzględnić przerwy. 

Zakres materiału ma przygotować ucniów do egzaminu  z zakresu CCNA R&S Essentials. 

Uczniowie realizujący szkolenie posiadją juz przygotwanie w zakresie sieci, zarządzania 

usługami sieciowymi, przełącznikami i ruterami. 

 

  

Z poważaniem 

/-/  

Grzegorz Czyzyk 

 

 


