Załącznik nr 1 do Zaproszenia
Załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Wymagania ogólne.
1.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.
1.1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi
kompleksowej organizacji szkoleń w postaci webinariów* mających na celu podniesienie kwalifikacji
zawodowych z zakresu HIV/AIDS dla pracowników służb interwencyjnych.
*
przez webinarium Zamawiający rozumie: rodzaj internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego
za pomocą technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a
uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi.
1.1.2. Bloki tematyczne szkolenia określono w części A niniejszego załącznika.
1.1.3. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla co najmniej 600
osób, w tym: 240 pracowników i funkcjonariuszy Policji, 180 strażaków i pracowników Państwowej
Straży Pożarnej, 180 pracowników i funkcjonariuszy Straży Granicznej, w terminie od dnia zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia do dnia 30 listopada 2020 r.
Jednorazowa max. liczba uczestników webinarium to 100 osób. W każdym webinarium przedstawiciele
ww. grup będą uczestniczyć w proporcjach 40/30/30.
1.1.4. Zamawiający na potrzeby przeprowadzenia transmisji on-line webinarium przekaże Wykonawcy dostęp
do platformy ZOOM (moduł ZOOM Webinar 100) w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia.
Wykonawca będzie korzystał z ww. strony/oprogramowania wyłącznie w celach ściśle związanych
z realizacją webinarium.
1.1.5. Dostęp uczestników do webinarium będzie się odbywał poprzez ich logowanie na bazie wygenerowanych
haseł lub innej ustalonej z Zamawiającym zasady dostępu. Platformę webinarową od strony
administracyjnej obsługiwał będzie Wykonawca.
1.1.6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości wyświetlania podczas webinarium prezentacji,
materiałów video oraz infografiki, równocześnie z prelekcją prowadzoną przez Wykładowcę (transmisja
głosu i obrazu).
1.1.7. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi harmonogram webinariów zawierający informacje
o planowanych terminach, który będzie uaktualniany w czasie realizacji umowy, po uprzednim
uzgodnieniu takiej zmiany z Zamawiającym drogą elektroniczną. Zmiana harmonogramu nie będzie
stanowiła zmiany umowy.
1.2. Czas trwania webinariów: Czas trwania jednego webinarium to maksymalnie 5 godzin zegarowych
obejmujących: 4 bloki tematyczne po 45 min. każdy, przerwa między blokami tematycznymi: 15 min., 30 min.
przerwa techniczna pomiędzy 2 a 3 blokiem oraz maksymalnie 45 min. na sesję pytań od uczestników
(blok 5).
Termin webinarium nie może obejmować weekendu. Webinaria mogą odbywać się od poniedziałku
do piątku pomiędzy godzinami 08.00 – 16.00.
Wykonawca musi tak dobrać termin webinarium, aby nie kolidował z okresami przypadających świąt.
1.3. Opłaty uczestników szkoleń - bezpłatne dla uczestników.
2. Wymagania Zamawiającego.
2.1. Wymagania ogólne.
2.1.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania kompleksowej usługi przygotowania
i przeprowadzenia szkolenia dla co najmniej 600 osób/uczestników, o których mowa w pkt 1.1.3, w skład
której wchodzi:
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1) przygotowanie autorskiej koncepcji webinariów o tematyce wskazanej w blokach tematycznych
określonych w części A niniejszego załącznika;
2) zapewnienie wykwalifikowanej kadry wykładowczej;
3) zapewnienie koordynatora szkoleń tj. osoby odpowiedzialnej za sprawną organizację i przebieg
każdego szkolenia;
4) przeprowadzenie procesu rekrutacji i rejestracji uczestników webinariów;
5) zapewnienie bezpłatnych materiałów dydaktycznych wymienionych w pkt. 2.3.1 ppkt 3) i 6);
6) przeprowadzenie webinariów zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym;
7) nagranie każdego z przeprowadzonych webinariów i przekazanie Zamawiającemu nagrań poprzez
internetowy transfer plików, w formatach pozwalających odtwarzanie na komputerach w celu
potwierdzenia zrealizowania zamówienia;
8) wystawienie zaświadczenia o ukończonym szkoleniu (treść i projekt zaświadczenia wymagają
akceptacji Zamawiającego; na zaświadczeniu m.in. powinno być zamieszczone logo Krajowego
Centrum ds. AIDS oraz „czerwona kokardka” (symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i chorymi
na AIDS). Zaświadczenia zostaną wysłane przez Wykonawcę elektronicznie na adresy e-mail
uczestników.
2.1.2. Zamawiający ma prawo oddelegować swojego przedstawiciela, do uczestnictwa w wybranych blokach
tematycznych szkolenia.
2.2. Nabór uczestników.
2.2.1. Nabór uczestników do odbycia szkolenia leży po stronie Wykonawcy, we współpracy z MSWiA.
Zamawiający przekaże Wykonawcy kontakt do koordynatorów szkoleń w MSWiA w celu przeprowadzenia
procesu rekrutacji.
2.2.2. Na potrzeby naboru uczestników oraz kontaktu z nimi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
szkoleń, Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do konta e-mail w domenie Zamawiającego.
2.2.3. Administratorem danych osobowych uczestników szkolenia jest Zamawiający.
2.2.4. W ramach procesu rekrutacji Wykonawca będzie zbierał dane osobowe uczestników szkolenia, takie jak:
imię i nazwisko, adres e-mail, przynależność służbowa, oraz będzie przekazywał uczestnikom szkolenia
klauzulę informacyjną z godnie z przepisami o ochronie danych osobowych. W związku z tym Wykonawca
zobowiązany jest opracować i przekazać do akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy formularz zgłoszeniowy zawierający takie informacje jak:
1) imię i nazwisko,
2) adres e-mail,
3) przynależność służbowa (Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna),
4) klauzulę informacyjną zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w imieniu Zamawiającego
jako administratora danych osobowych.
2.3. Wymagania dotyczące spraw organizacyjnych.
2.3.1 Do zadań Wykonawcy należy:
1) zapewnienie koordynatora szkoleń, tj. osoby nadzorującej, podczas każdego szkolenia, jego sprawny
przebieg oraz udostępnienie jego numeru telefonu i adresu e-mail zarówno Zamawiającemu jak
i uczestnikom szkolenia;
2) uzgadnianie z Zamawiającym (drogą elektroniczną) zmian w harmonogramie;
3) przekazanie dzień przed rozpoczęciem szkolenia każdemu z uczestników webinarium w formie
elektronicznej, na podany przez niego adres e-mail, bezpłatnych materiałów informacyjnych w pliku
pdf, przygotowanych w oparciu o slajdy przesłane przez wykładowców w formule 3 slajdów na jednej
stronie z możliwością robienia notatek w celu wydrukowania ich przez uczestnika szkolenia;
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4) opracowanie i przekazanie dzień przed rozpoczęciem szkolenia każdemu z uczestników webinarium,
na podany przez niego adres e-mail czytelnej informacji na temat regulaminu i zasad korzystania
z webinarium;
5) przekazanie po szkoleniu każdemu z uczestników webinarium, w formie elektronicznej, na podany
przez niego adres e-mail ankiety ewaluacyjnej opracowanej przez Wykonawcę (przekazanej do
akceptacji Zamawiającego w terminie 14 dni od daty podpisania umowy), dotyczącej szkolenia
w zakresie między innymi: spełnienia oczekiwań uczestników szkolenia, wykorzystania treści w pracy
zawodowej, oceny poszczególnych wykładów oraz zebranie, analizę/podsumowanie i przekazanie
Zamawiającemu zbiorczo wyników ankiet;
6) przekazanie po szkoleniu każdemu z uczestników webinarium, w formie elektronicznej, na podany
przez niego adres e-mail, linków do następujących publikacji:
a) „Zakażenia przenoszone drogą płciową, czyli jak dbać o zdrowie” - broszura skierowana do ogółu
społeczeństwa (różne wersje językowe) - https://aids.gov.pl/publikacje/193/
b) „To warto wiedzieć o HIV i AIDS” - broszura informacyjna (różne wersje językowe) https://aids.gov.pl/publikacje/203/
c) „Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS bez względu na to, gdzie mieszkasz i pracujesz” https://aids.gov.pl/publikacje/179/
d) Ekspozycja na HIV. Co robić w nagłych wypadkach? - https://aids.gov.pl/co-robic/
e) Strona Krajowego Centrum ds. AIDS: https://aids.gov.pl/
f) Fanpage
Krajowego
Centrum
ds.
AIDS
na
portalu
społecznościowym
FB:
https://www.facebook.com/kcaids/
g) Inne materiały dydaktyczne zalecane przez wykładowców.
2.4. Wymagania dotyczące przeprowadzenia webinariów:
2.4.1. Wysłanie do każdego zarejestrowanego uczestnika wiadomości e-mail z linkiem do pokoju z webinarium
dzień przed jego rozpoczęciem oraz danych kontaktowych do osoby odpowiedzialnej za prawidłowy
przebieg szkolenia od strony technicznej, w przypadku problemów z połączeniem.
2.4.2. Powtórne wysłanie wiadomości e-mail w dniu webinarium – godzinę przed jego rozpoczęciem, aby każdy
uczestnik miał możliwość sprawdzenia czy może się zalogować i sprawdzić czy ustawienia komputera
pozwolą mu na odtwarzanie obrazu i dźwięku.
2.4.3. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej umożliwiającej przeprowadzenie webinarium
w sposób bezproblemowy i z zachowaniem dobrej jakości audiowizualnej (miejsce, sprzęt i jakość, w tym
tło, oświetlenie, łącze internetowe, mikrofon zapewniający odpowiednią jakość dźwięku itp.).
2.4.4. Każdy blok tematyczny powinien być podzielony na dwie części: pierwsza część składająca się z wykładu
wspartego grafiką (prezentacją) czy materiałem video, transmitowanego na żywo, druga część
poświęcona odpowiedziom na pytania zadawane przez osoby zainteresowane za pomocą czatu, która w
przypadku dużej liczby pytań, ze względu na ograniczenia czasowe danego bloku, może być
kontynuowana w sesji pytań i odpowiedzi: blok 5. Czat obsługiwany przez koordynatora/moderatora
merytorycznego szkolenia.
2.4.5. Nadzór nad bezproblemowym przeprowadzeniem webinarium. Zapewnienie osoby odpowiedzialnej za
prowadzenie czatu pod względem technicznym i wspomaganie prowadzącego zgodnie z wymogami
Zamawiającego.
2.4.6. Otwarcie i zakończenie szkolenia: Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania otwarcia
i zakończenia szkolenia.
2.4.7. Na rozpoczęciu szkolenia Wykonawca powinien powitać uczestników w imieniu Zamawiającego i swoim,
poinformować o programie, zasadach obowiązujących na szkoleniu, poinformować o misji Krajowego
Centrum ds. AIDS (adres strony www/ adres fanpage na FB) oraz możliwości otrzymywania bezpłatnie
Kontry – biuletynu informacyjnego Krajowego Centrum ds. AIDS.

oznaczenie sprawy KC/AIDS/DZP/270-16/2020

Strona 3/7

2.4.8. Na zakończeniu szkolenia Wykonawca powinien pożegnać uczestników w imieniu własnym
i Zamawiającego, podziękować za udział w szkoleniu oraz poinformować uczestników, że zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia zostaną przesłane przez Wykonawcę w formie elektronicznej, na adresy poczty email podane przy rejestracji,
2.5. Wymagania dotyczące kadry wykładowczej.
2.5.1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej kadry wykładowczej do prowadzenia
szkolenia z zakresu HIV/AIDS. Muszą to być osoby posiadające minimum 5-letnie doświadczenie w edukacji
na temat HIV/AIDS/STIs, w działalności profilaktycznej lub terapeutycznej związanej z HIV/AIDS/STIs.
Zamawiający dopuszcza możliwość współprowadzenia bloków tematycznych przez wykładowcę tzw.
wiodącego oraz eksperta w danym temacie.
2.5.2. Do prowadzenia bloków tematycznych 1 i 3 (zgodnie z załącznikiem A do opisu przedmiotu zamówienia)
wymagane jest, aby wykładowcy posiadali wykształcenie wyższe w dziedzinie: medycyny, natomiast do
bloków 2 i 4 wykształcenie wyższe w dziedzinie zdrowia publicznego, seksuologii lub nauk społecznych –
odpowiednie do bloku tematycznego powierzonego danemu wykładowcy. Ponadto w przypadku
tematyki bloku 4 dotyczącej aspektów prawnych, wykładowca musi wykazać się znajomością prawa w
kwestiach odpowiedzialności prawnej w zakresie HIV/AIDS, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii
cywilno-prawnych tj.: roszczeń odszkodowawczych. Funkcja Moderatora w bloku 5 (sesja pytań
i odpowiedzi) powinna zostać powierzona osobie, która dzięki posiadanej wiedzy z zakresu HIV/AIDS,
będzie mogła sprawnie i w miarę wyczerpująco udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące wszystkich
zakresów tematycznych poruszanych w trakcie szkolenia, zadawane przez jego uczestników.
2.5.3. Wykładowcy za pośrednictwem Wykonawcy przedstawią Zamawiającemu, w terminie 30 dni od daty
podpisania umowy (jednak nie później niż na 7 dni przed pierwszym zaplanowanym terminem szkolenia),
konspekty swoich wykładów oraz prezentacji w formie slajdów do poszczególnych bloków tematycznych.
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania prezentacji jako materiały informacyjne do każdego
bloku tematycznego w pliku pdf w formule 3 slajdów na jednej stronie z możliwością robienia notatek.
Cztery osobne pliki – każdy do jednego bloku tematycznego należy wysyłać do uczestników przed
rozpoczęciem szkolenia z informacją o możliwości ich wydrukowania. Po stronie Wykonawcy leży
obowiązek poinformowania wszystkich wykładowców o zakresie materiału szkoleniowego
przygotowanego przez pozostałych prelegentów w celu niepowielania przez nich treści merytorycznych
oraz slajdów prezentowanych na szkoleniu jak i pozostałych przesłanych materiałach.
2.5.4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępstw za wykładowców w przypadku wystąpienia
indywidualnych zdarzeń losowych, uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć na szkoleniu pierwotnie
wskazanemu wykładowcy. Osoba zastępująca danego wykładowcę powinna mieć tożsame/równoważne
kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o
fakcie zastępstwa drogą elektroniczną. Jeżeli osoba zastępująca będzie przygotowywała własne
materiały szkoleniowe, Wykonawca zobowiązany jest do przesłania ich konspektu oraz prezentacji
Zamawiającemu w możliwie najszybszym terminie. Zamawiający będzie miał możliwość wprowadzenia
ewentualnych korekt w przedłożonym przez zastępującego wykładowcę konspekcie szkolenia.
2.5.5. Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu wymagań co do wykładowców w terminie 14 dni
od daty podpisania umowy, zawierające:
1) informacje o kwalifikacjach, doświadczeniu i wykształceniu wykładowców, tj.: imię i nazwisko, nazwa
uczelni, ukończony kierunek, tytuł zawodowy, tytuł/stopień naukowy, doświadczenie dydaktyczne,
tematyka prowadzonych zajęć/wykładów;
2) oświadczenie o wykonaniu wobec wykładowców obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych w imieniu Zamawiającego jako administratora danych osobowych.
2.5.6. Najpóźniej wraz z przedstawieniem Zamawiającemu konspektów wykładów oraz prezentacji, Wykonawca
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu skany podpisanych przez poszczególnych wykładowców
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oraz ekspertów i moderatorów, zgód na transmisję oraz nagrywanie i utrwalenie w celach dowodowych
prezentacji, wizerunku, głosu i wypowiedzi wraz z imieniem i nazwiskiem, w celu umożliwiającym
wykonanie niniejszej umowy.
3. Kwestie finansowe
3.1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia następujące środki finansowe: 80 000,00 zł
brutto.
3.2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zorganizowania webinariów dla co najmniej 600 osób.
3.3. Zamawiający dokona płatności za szkolenie na podstawie rzeczywistej liczby uczestników biorących udział
w webinariach.
3.4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania płatności po każdym przeprowadzonym webinarium.
3.5. Podstawą do wystawienia faktury jest każdorazowo:
1) sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu raportu dokumentującego przeprowadzenie webinarium
wraz z załącznikami. Załącznikami do raportu są:
- nagrania z webinarium, zawierające opis uwzględniający datę i czas trwania szkolenia,
- statystyki z poszczególnych webinariów z uwzględnieniem czasu trwania webinarium i liczby
uczestników biorących w nim udział;
- podsumowania ankiet ewaluacyjnych z danego szkolenia.
2) Raport powinien być przygotowany w formie elektronicznej i przekazany Zamawiającemu drogą
elektroniczną poprzez internetowy transfer plików.
3) Po przekazaniu przez Wykonawcę kompletu plików, sporządzany będzie Protokół odbioru podpisany
przez przedstawicieli każdej ze stron, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.
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CZĘŚĆ A
BLOKI TEMATYCZNE SZKOLENIA W ZAKRESIE HIV/AIDS
4 godziny dydaktyczne po 45 minut każda
L.p.

Nazwa bloku tematycznego

1.

2.

3.

PODSTAWOWE INFORMACJE i ASPEKTY MEDYCZNE na
temat o HIV/AIDS i innych STIs
Prawidłowa terminologia związana z HIV/AIDS.
Drogi zakażenia/przebieg zakażenia/objawy HIV/AIDS.
Zapobieganie zakażeniom w tym zasady stosowania PREP.
Rodzaje najczęściej spotykanych STIs.
Drogi zakażenia/przebieg zakażenia/objawy najczęściej
występujących, wybranych STIs – możliwości diagnostyki .
Epidemiologia: Polska/świat.
Leczenie HIV/AIDS/STIs oraz zasady dostępności i
finansowania leczenia ARV i zakażeń przenoszonych drogą
płciową.
ASPEKTY DOTYCZĄCE TESTOWANIA W KIERUNKU
HIV/STIs
Kto powinien się testować i kiedy należy wykonać badanie
– wskazanie konkretnych sytuacji, populacji, grup
zawodowych.
Rodzaje testów/metody testowania/zasady z tym
związane.
Okienko serologiczne – dlaczego warto o tym wiedzieć.
Omówienie systemu testowania w kierunku HIV i STIs.
Omówienie systemu anonimowego i bezpłatnego
testowania,
połączonego
z poradnictwem
okołotestowym,
prowadzonego
w
punktach
konsultacyjno – diagnostycznych w Polsce.
EKSPOZYCJE ZAWODOWE NA MATERIAŁ POTENCJALNIE
ZAKAŹNY
Ekspozycja zawodowa – zasady postępowania
Ekspozycja pozazawodowa – zasady postępowania
Profilaktyka przedekspozycyjna.
Kształtowanie właściwych zasad i nawyków w pracy,
zapewniających bezpieczeństwo w kontakcie z
materiałem potencjalnie zakaźnym.
Umiejętność określania zachowań ryzykownych w
praktyce zawodowej.
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Liczba
godzin
dydaktycznych

Wymagane formy

1

- prelekcja
- prezentacja

1

- prelekcja
- prezentacja
- nagranie video
dotyczące testowania w
Polsce (opcjonalnie)

1

- prelekcja
- prezentacja
- nagranie video
(opcjonalnie) lub
infografika dotycząca
algorytmu
postępowania
poekspozycyjnego
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4.

5.

ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE I PRAWNE
Dlaczego uważamy, że problem HIV/AIDS mnie nie
dotyczy. Najczęściej występujące stereotypy.
Nieokazywanie strachu lub agresji w kontakcie z osobą
potencjalnie zakażoną.- poznanie sposobów radzenia
sobie z negatywnymi emocjami.
Ogólne zasady pracy, edukacji, mieszkania itp. z osobami
żyjących z HIV/AIDS – obniżenie poziomu lęku w stosunku
do osób żyjących z HIV/AIDS.
Prawa i obowiązki osoby zakażonej HIV/AIDS.
Jak postępować w trakcie wykonywania czynności
służbowych , żeby minimalizować ryzyko zakażenia - czy
warto wiedzieć że ktoś jest zakażony?
Kwestie odszkodowawcze (zarówno osoby cywilnej, jak i
przedstawicieli służb interwencyjnych) wynikające z
przepisów prawa odnoszących się bezpośrednio do
poszczególnych służb (policja/straż pożarna/straż
graniczna).
Moderator :
Odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników
szkolenia na czacie, dotyczące wszystkich obszarów
lub w przypadku braku pytań
omawia na żywo wcześniej przygotowany zestaw
najczęściej zadawanych pytań w formie FAQ
wyświetlanych na slajdach.

1

- prelekcja
- prezentacja
- nagranie video
dotyczące zasad
komunikacji z osobami
zakażonymi
(opcjonalnie)

1

Dyskusja on-line

a) Osoby prowadzące zajęcia są zobowiązane do szczegółowego zapoznania się z zakresem tematycznym
bloku, który będą realizowały podczas szkolenia.
b) Wkład merytoryczny będzie opracowany dla każdego bloku tematycznego. Na podstawie
przygotowanego/opracowanego konspektu oraz slajdów w Power Point, Wykonawca opracuje wkład
merytoryczny w następujący sposób: uwzględni praktyczny (a nie teoretyczny) wymiar omawianych
zagadnień; uwzględni aktualne trendy, stan prawny dotyczący omawianych zagadnień; dostosuje język
do grupy docelowej – osoby dorosłe, w szczególności: użyje przykładów, które będą odwoływały się do
życia zawodowego; użyje niestereotypowego przekazu w odniesieniu do płci (m.in. zwracanie się do
uczestników w liczbie mnogiej), wieku; wyjaśni niepolskie, trudne w odbiorze, zrozumiałe dla
ograniczonego grona osób pojęcia.
c) Autor opracuje następujące załączniki do wkładu merytorycznego – które stanowić będą ostatnie slajdy
prezentacji tj.:
Słownik – dotyczy całego wkładu merytorycznego. Musi zawierać minimum 5 haseł z opisem ich
znaczenia, ułożonych alfabetycznie. Hasła muszą występować w treści wkładu merytorycznego;
Źródła – dotyczą całego wkładu merytorycznego. Muszą zawierać minimum pięć pozycji źródeł np.
pozycji książkowych, ustaw i innych aktów, na podstawie których powstał wkład merytoryczny lub
z których uczestnik kursu może dowiedzieć się więcej o zagadnieniu, którego kurs dotyczy.
Opcjonalnie notka zawodowa – krótka (zawierająca do 300 znaków tekstu ze spacjami) notka
zawodowa o autorze wkładu merytorycznego. Do notki zawodowej może zostać załączone zdjęcie
autora.
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