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  BDG-ZP.2610.9.2020.IZ 

 

Warszawa,      31.03.2020 r.  
 

  

Dotyczy: konkursu pod nazwą: ,,Opracowanie witryny internetowej przystosowanej do obsługi na 

urządzeniach mobilnych wykorzystującej dane i funkcjonalności podstawowych usług danych 

przestrzennych dedykowanych do wykorzystania w systemach informatycznych państwa 

publikowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii”. 

 

 

 ZMIANA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU 

 

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” 

działając na podstawie przepisu ust.7.5 w związku z ust.7.9 Regulaminu Konkursu przekazuje treść 

modyfikacji treści Regulaminu Konkursu: 

 

 

Zmiana w Rozdziale IV Regulaminu Konkursu.  

 

Jest: 

Ogłoszenie Konkursu – 20.03.2020 r.  

 4.2. Składanie  Wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  Konkursie  –  do  01.04.2020  r.  

 do godziny 15.00. 

 4.3. Weryfikacja Wniosków, w tym uzupełnienia Wniosków – nie później niż do 10.04. 2020 r.  

 4.4.Zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w Konkursie – w terminie do 14.04.2020 r.  

 4.5.Składanie Prac Konkursowych – do dnia 08.05 2020 r. do godziny 15:00.  

 4.6.Ogłoszenie i zawiadomienie o wynikach Konkursu– do 15 dni roboczych od dnia przewidzianego 

na składanie Prac Konkursowych, tj. 01.06.2020 r.  

 4.7. Wypłata nagrody odbędzie się w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia ustalenia wyników 

konkursu  i nie dłuższym niż 30 dni od daty zawarcia umowy o przeniesienie autorskich praw 

majątkowych z Organizatorem Konkursu.   

 4.8.  Organizator Konkursu dopuszcza możliwość zmiany ww. terminów. 

 



Winno być:  

4.1. Ogłoszenie Konkursu – 20.03.2020 r.  

4.2. Składanie  Wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  Konkursie  –  do  08.04.2020  r.  do 

godziny 15.00.  

4.3. Weryfikacja Wniosków, w tym uzupełnienia Wniosków – nie później niż do 17.04. 2020 r.  

4.4. Zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w Konkursie – w terminie do 21.04.2020 r.  

4.5. Składanie Prac Konkursowych – do dnia 15.05. 2020 r. do godziny 15:00.  

4.6.  Ogłoszenie i zawiadomienie o wynikach Konkursu – do 15 dni roboczych od dnia 

przewidzianego na składanie Prac Konkursowych, tj. 08.06.2020 r.  

4.7. Wypłata nagrody odbędzie się w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia ustalenia wyników 

konkursu  i nie dłuższym niż 30 dni od daty zawarcia umowy o przeniesienie autorskich praw 

majątkowych z Organizatorem Konkursu.   

4.8.  Organizator Konkursu dopuszcza możliwość zmiany ww. terminów. 

 

Zmiana w Rozdziale VIII Regulaminu Konkursu.  

 

Jest: 

8.12 Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie powinien znajdować się w nieprzejrzystej 

kopercie, zapieczętowanej w sposób zapewniający zachowanie w poufności jego treści oraz 

zabezpieczającej jego nienaruszalność do terminu składania wniosków. Koperta powinna być 

oznaczona nazwą i adresem Organizatora Konkursu, nazwą i dokładnym adresem Uczestnika 

Konkursu oraz napisem: ,,Opracowanie witryny internetowej przystosowanej do przeglądania na 

urządzeniach mobilnych i wykorzystującej  funkcjonalności podstawowych usług danych 

przestrzennych dedykowanych do wykorzystania w systemach informatycznych państwa 

udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.”. nr sprawy BDG-ZP.2610.9.2020.IZ 

oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 01.04.2020 r. godz. 15:00”.  

 

 

Winno być:  

8.12 Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie powinien znajdować się w nieprzejrzystej 

kopercie, zapieczętowanej w sposób zapewniający zachowanie w poufności jego treści oraz 

zabezpieczającej jego nienaruszalność do terminu składania wniosków. Koperta powinna być 

oznaczona nazwą i adresem Organizatora Konkursu, nazwą i dokładnym adresem Uczestnika 

Konkursu oraz napisem: ,,Opracowanie witryny internetowej przystosowanej do przeglądania na 

urządzeniach mobilnych i wykorzystującej  funkcjonalności podstawowych usług danych 

przestrzennych dedykowanych do wykorzystania w systemach informatycznych państwa 



udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.”. nr sprawy BDG-ZP.2610.9.2020.IZ 

oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 08.04.2020 r. godz. 15:00”.  

 

Zmiana w Rozdziale XIII Regulaminu Konkursu.  

 

Jest:  

8.18 Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie należy składać w siedzibie Organizatora 

Konkursu w kancelarii, Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 3100. Termin składania wniosków 

upływa dnia  01.04.2020 r.  o godz. 15:00. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa powyżej 

zostanie zwrócony Uczestnikowi Konkursu na podany adres zwrotny bez otwierania.  

 

Winno być:  

8.18 Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie należy składać w siedzibie Organizatora 

Konkursu w kancelarii, Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 3100. Termin składania wniosków 

upływa dnia  08.04.2020 r.  o godz. 15:00. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa powyżej 

zostanie zwrócony Uczestnikowi Konkursu na podany adres zwrotny bez otwierania.  

 

Zmiana w Rozdziale IX Regulaminu Konkursu.  

 

Jest:  

9.8. Pracę Konkursową należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej 

kopercie, oznaczonej opisem: „Praca Konkursowa – Konkurs ,,Opracowanie witryny internetowej 

przystosowanej do przeglądania na urządzeniach mobilnych  i wykorzystującej  funkcjonalności 

podstawowych usług danych przestrzennych dedykowanych do wykorzystania w systemach 

informatycznych państwa udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii”. oraz „Nie 

otwierać przed 08 maj 2020 r., godz.15:00”.  Ze względu na obowiązek zachowania anonimowości 

autorów Prac Konkursowych, koperta, materiały i nośniki (oraz w wersjach elektronicznych w 

właściwościach dokumentów, informacjach o autorach dokumentu itp.) nie mogą mieć żadnych 

oznaczeń identyfikujących jej autora, za wyjątkiem sześciocyfrowej liczby, o której mowa w pkt 11 

Regulaminu.  

 

Winno być:  

9.8. Pracę Konkursową należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej 

kopercie, oznaczonej opisem: „Praca Konkursowa – Konkurs ,,Opracowanie witryny internetowej 

przystosowanej do przeglądania na urządzeniach mobilnych  i wykorzystującej  funkcjonalności 

podstawowych usług danych przestrzennych dedykowanych do wykorzystania w systemach 

informatycznych państwa udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii”. oraz „Nie 

otwierać przed 15 maj 2020 r., godz.15:00”.  Ze względu na obowiązek zachowania anonimowości 

autorów Prac Konkursowych, koperta, materiały i nośniki (oraz w wersjach elektronicznych w 

właściwościach dokumentów, informacjach o autorach dokumentu itp.) nie mogą mieć żadnych 



oznaczeń identyfikujących jej autora, za wyjątkiem sześciocyfrowej liczby, o której mowa w pkt 11 

Regulaminu.  

 

Zmiana w Rozdziale X Regulaminu Konkursu.  

 

Jest: 

10.1.Prace Konkursowe mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy Konkursu dopuszczeni przez 

Organizatora Konkursu do złożenia Prac Konkursowych. W przypadku ujawnienia, że Praca 

Konkursowa została złożona przez Uczestnika niedopuszczonego do złożenia Pracy, zostanie ona 

uznana za nieważną. Prace Konkursowe, należy składać w siedzibie Organizatora Konkursu  w  

sekretariacie Dyrektora Generalnego, pok. 3100 do dnia 08 maj 2020 r. do godziny 15:00.  W 

przypadku składania Prac Konkursowych pocztą lub firmą kurierską przesyłka nie powinna nosić 

żadnych cech wskazujących lub pozwalających na identyfikację składającego Pracę Konkursową. 

 

Winno być:  

10.1.Prace Konkursowe mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy Konkursu dopuszczeni przez 

Organizatora Konkursu do złożenia Prac Konkursowych. W przypadku ujawnienia, że Praca 

Konkursowa została złożona przez Uczestnika niedopuszczonego do złożenia Pracy, zostanie ona 

uznana za nieważną. Prace Konkursowe, należy składać w siedzibie Organizatora Konkursu  w  

sekretariacie Dyrektora Generalnego, pok. 3100 do dnia 15 maj 2020 r. do godziny 15:00.  W 

przypadku składania Prac Konkursowych pocztą lub firmą kurierską przesyłka nie powinna nosić 

żadnych cech wskazujących lub pozwalających na identyfikację składającego Pracę Konkursową. 

 

Zmiana w Rozdziale X Regulaminu Konkursu.  

 

Jest: 

10.3. Praca Konkursowa powinna znajdować się w dwóch zapieczętowanych lub w inny trwały 

sposób zabezpieczonych kopertach. W jednej kopercie powinna znajdować Praca Konkursowa,  a w 

drugiej dane identyfikacyjne. Koperty powinny zostać oznaczone opisem:  

 

i wykorzystującej  funkcjonalności podstawowych usług danych przestrzennych dedykowanych do 

wykorzystania w systemach informatycznych państwa udostępnianych przez Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii” .oraz „Nie otwierać przed  08 maj 2020 r., godz. 15:00” 

 

 „Dane identyfikacyjne –,,Opracowanie witryny internetowej przystosowanej do przeglądania na 

urządzeniach mobilnych i wykorzystującej  funkcjonalności podstawowych usług danych 

przestrzennych dedykowanych do wykorzystania w systemach informatycznych państwa 

udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.”. 

 

Winno być: 

10.3. Praca Konkursowa powinna znajdować się w dwóch zapieczętowanych lub w inny trwały 

sposób zabezpieczonych kopertach. W jednej kopercie powinna znajdować Praca Konkursowa,  a w 

drugiej dane identyfikacyjne. Koperty powinny zostać oznaczone opisem:  



  ,,Opracowanie witryny internetowej przystosowanej do przeglądania na urządzeniach mobilnych 

i wykorzystującej  funkcjonalności podstawowych usług danych przestrzennych dedykowanych do 

wykorzystania w systemach informatycznych państwa udostępnianych przez Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii” .oraz „Nie otwierać przed  15 maj 2020 r., godz. 15:00” 

 

 „Dane identyfikacyjne –,,Opracowanie witryny internetowej przystosowanej do przeglądania na 

urządzeniach mobilnych i wykorzystującej  funkcjonalności podstawowych usług danych 

przestrzennych dedykowanych do wykorzystania w systemach informatycznych państwa 

udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.”. 

 

 

W skutek przedmiotowych zmian Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o regulaminie.  

 

 

GŁÓWNY GEODETA KRAJU 

dr hab. inż. Waldemar Izdebski /-/ 

 


