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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”. 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU 

 

 

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

działając na podstawie przepisu ust.7.2 w związku z ust.7.4 Regulaminu Konkursu przekazuje treść 

modyfikacji i zmianę: 

 

Pytanie 

1. W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa konkursu pt.: ,,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.” Ust. 8 

pkt.8.1 Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wyrażą Państwo zgodę na 

zgłoszenie udziału w konkursie drogą elektroniczną poprzez złożenie podpisu na wniosku 

elektronicznym certyfikowanym podpisem kwalifikowanym? W chwili obecnej firma przeszła  

w tryb pracy zdalnej i nie mamy możliwości przesłania dokumentów drogą tradycyjną.  

 

Odpowiedź 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i zgodnie  

z opinią Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 20.03.2020 r. wyraża zgodę na zgłoszenie udziału  

w konkursie drogą elektroniczną poprzez złożenie podpisu na wniosku- elektronicznym 

certyfikowanym podpisem kwalifikowanym. W przypadku braku możliwości złożenia przez 



Uczestników Konkursu wniosków w postaci elektronicznej Organizator Konkursu umożliwia ich 

złożenie również w sposób tradycyjny zgodnie z Regulaminem Konkurs. Powyższa zgoda dotyczy 

jedynie złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Forma dostarczenia pracy 

konkursowej pozostaje bez zmian i należy ją dostarczyć w sposób tradycyjny zgodnie z Regulaminem 

Konkursu.   

 

Pytanie  

2. Czy dokumenty zgłoszeniowe do konkursu wypełnione można przesłać droga elektroniczna? A 

później oryginały dosłać poczta? 

 

Odpowiedź 

Zgodnie z wczorajszymi zmianami w harmonogramie konkursu i odpowiedzią na pytanie nr 1 

wymagane jest złożenie wniosku do konkursu w formie tradycyjnej (osobiście, kurierem lub pocztą) 

lub drogą elektroniczną poprzez złożenie podpisu na wniosku- elektronicznym certyfikowanym 

podpisem kwalifikowanym. 

 

Zmiana w Regulaminie Konkursu 

 

Jest: 

8.1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie musi być przygotowany w języku polskim, w sposób 

czytelny. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na złożenie Wniosku w postaci elektronicznej. 

Winno być:  

8.1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie musi być przygotowany w języku polskim, w sposób 

czytelny. Organizator Konkursu wyraża zgodę na zgłoszenie udziału w konkursie drogą 

elektroniczną poprzez złożenie podpisu na wniosku- elektronicznym certyfikowanym podpisem 

kwalifikowanym. 
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