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Odpowiedzi na pytania przekazane przez zainteresowanych zleceniobiorców zamówienia, polegającego na 
organizacji i przeprowadzeniu warsztatów szkoleniowych pn. „Kontrola przestrzegania uchwał 
antysmogowych” dotyczących obowiązków samorządów wynikających z uchwał w sprawie wprowadzenia 
w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw.  
 
Po czyjej stronie będzie nabór uczestników (wysyłka zaproszeń, sporządzenie listy uczestników, 
powiadomienia uczestników co do miejsca i czasu szkolenia, zebranie danych osobowych do wcześniejszego 
wydruku zaświadczeń). 

Wszystkie działania związane z naborem uczestników pozostają po stronie zleceniodawcy.  
 
W jakim terminie zleceniobiorca otrzyma filmy przygotowane przez zleceniodawcę? 

Filmy, stanowiące integralną cześć wykładów będą zrealizowane przez wyłonioną firmę 
zewnętrzną. Firma odpowiedzialna za produkcję filmów uzgodni scenariusz filmów ze 
zleceniodawcą oraz wyłonioną firmą odpowiedzialną za realizację wykładów. Współpraca 
pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcami pozwoli na właściwe określenie zagadnień 
przedstawianych w filmach oraz tematyki i jej uszczegółowienia w wykładach.  

 
Czy szkolenia odbędą się dzień po dniu czy w różnych dniach tygodnia? (harmonogram szkoleń) 

W tej chwili trwają rozmowy w sprawie wynajmu sal w poszczególnych lokalizacjach. Ze względów 
organizacyjnych planuje się organizację warsztatów w cyklu 2 szkoleń/tydzień, przy założeniu, że 
w danym tygodniu szkolenia odbywać się będą dzień po dniu. 

 
Czy wykonawca będzie miał wpływ na dopasowanie terminów założonych szkoleń? 

Nie przewiduje się możliwości wpływu zleceniobiorcy na określenie terminów warsztatów. 
Zgodnie z zamówieniem, warsztaty będą odbywać się w listopadzie 2020 r. w cyklu ośmiu spotkań, 
w określonych lokalizacjach. Wybór terminów jest uzależniony od dostępności sal i założenia, że 
warsztaty w określonym tygodniu odbywać się będą dzień po dniu.  

 
Jak będą oznakowane materiały szkoleniowe – w czyjej gestii będzie ich oznakowanie? 

Oznakowanie próbek paliw pozostaje po stronie zleceniobiorcy. Zleceniodawca przekaże 
zleceniobiorcy wzór etykiety wraz z niezbędnymi logami do zastosowania na pojemnikach.  
Przekazanie nastąpi po podpisaniu umowy na realizację zamówienia.  

 
Czy jest możliwość zorganizowania wykładów prawnych online? 

Intencją zleceniodawcy jest zrealizowanie warsztatów w formule bezpośredniej, uznając ją za 
najbardziej efektywną w przypadku podejmowanej tematyki. Zleceniodawca dopuszcza jednak 
możliwość realizacji teoretycznej części wykładów poświęconych aspektom prawnym w formie 
online za pomocą dedykowanych aplikacji, z zapewnieniem możliwości interaktywnej konsultacji 
pomiędzy uczestnikami a wykładowcą w czasie rzeczywistym. 

 
Czy w umowie przewidziano sytuację niemożności wykonania części zlecenia z uwagi na stwierdzenie  covid 
- jak wyglądają takie zapisy? 

Z uwagi na niepewną sytuację spowodowaną stanem epidemii, ustalenia zawarte w zamówieniu 
obowiązują na dzień ogłoszenia zapytania. W przypadku wystąpienia okoliczności, które nie są 
możliwe do przewidzenia obecnie, a będą wpływały na możliwość realizacji zamówienia w całości 
lub w części będą podejmowane decyzje o realizacji zamówienia, a także formule i terminie 
realizacji. Zapisy z tym związane będą uzgodnione z zleceniobiorcą i wprowadzone do umowy.  
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Czym podyktowana jest konieczność zabezpieczenia i udostępniania próbek flotokoncentratu węglowego - 
paliwa zakazanego od 2018 roku i według ówczesnych informacji Izby Gospodarczej Sprzedawców 
Węgla   nie pojawiającego się w sprzedaży na Dolnym Śląsku? Nadmieniamy  ponadto, że posiada on szereg 
zanieczyszczeń metalami ciężkimi  i stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia. Stąd też generalnie 
postulujemy  by nie pokazywać tego rodzaju paliwa na szkoleniu. 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rodzajami paliw – zarówno zakazanymi 
jak i dopuszczonymi do stosowania w urządzeniach o mocy do 1MW. Uczestnik szkolenia ma 
pozyskać wiedzę o rodzajach paliw, a także umiejętność ich rozpoznawania oraz porównania, 
nawet jeśli zakazane paliwa będą występowały pod innymi nazwami lub w mieszankach. Takie 
praktyki się zdarzają, a szkolenie ma pomóc kontrolującym w ich właściwej ocenie. 

 


