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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,, Przygotowanie do druku 

materiałów szkoleniowych oraz publikacji książki o roboczym tytule "Geoinformacja zmienia 

nasz świat", druk i dystrybucja publikacji”. 

 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

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

działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) przekazuje treść zapytań 

wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1 

Czy treść Załącznika nr 2 do SIWZ- Wzór umowy podlega jeszcze negocjacjom? 

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

 

Odpowiedź: Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy nie podlega negocjacjom. W przypadku gdy 

treść załącznika nr 2 do SIWZ jest niejasna, niezrozumiała lub wymaga doprecyzowania zapisów 

Wykonawca ma prawo w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy Pzp zwrócić się do Zamawiającego  

z wnioskiem o wyjaśnienia zapisów SIWZ. 

Pytanie 2 

 

Po zapoznaniu się z SIWZ pojawiły się pytania: 

- do którego stycznia 2018 roku wybrany Wykonawca zostanie o tym fakcie poinformowany 

 



 

 

 

- kiedy zostaną przekazane materiały Wykonawcy w celu umożliwienia wykonania etapu I - ile dni 

pozostanie w styczniu na wykonanie tej części - w SIWZ i w umowie nie znalazłem tej informacji. 

Zadaje te pytania ponieważ czasu jest mało na złożenie, korektę językową i merytoryczną trzech 

publikacji do 31 stycznia. W umowie brak jest informacji kiedy materiały zostaną przekazane 

Wykonawcy. Może się okazać że na zrealizowanie Etapu I będzie 18 dni roboczych (gdy materiały 

będą przekazane 8 stycznia) lub 10 dni (gdy materiały zostaną przekazane 18 stycznia).  

Są to istotne elementy do oceny możliwości wykonania zamówienia w terminie. 

Z umowy wynika, że po 31 stycznia po przekazaniu Państwu do odbioru materiałów i w przypadki 

negatywnego odbioru naliczają Państwo kary umowne.  

W jakim przedziale czasowym będzie możliwość nanoszenia przez Państwo uwag bez ponoszenia 

kar umownych przez wykonawcę? 

Z doświadczenia wiemy, że poprawki są nanoszone zgodnie z uwagami Zamawiającego nawet po 

przekazaniu plików do akceptacji Zamawiającemu. 

Poproszę również o informację czy jest możliwość negocjacji umowy? 

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie może sprecyzować dokładnej daty kiedy dokona wyboru 

najkorzystniejszej oferty. Powyższe uzależnione jest od wielu czynności jakie mogą być 

wykonywane podczas badania i oceny ofert i są w większości niezależne od Zamawiającego,  

a wynikają z ustawy Pzp. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 

ust. 1 ustawy Pzp niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców. 

Materiały zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy, a w celu wstępnego 

zapoznania się będzie to możliwe już po ogłoszeniu wyboru Wykonawcy. 

 

W okresie dwóch tygodni od przekazania przez Wykonawcę plików przygotowanych do druku (czyli 

do 31 stycznia 2018 roku), Zamawiający ma 14 dni od przekazania przez Wykonawcę przedmiotu 

Umowy (par.4 ust. 4) na zgłoszenie ewentualnych niezgodności/korekt.  Przedmiotowe korekty 

Wykonawca może wprowadzać w tym czasie na bieżąco, bez naliczania kar przez Zamawiającego. 

 

Odpowiedz na pytanie dotyczące możliwości negocjacji umowy została udzielona w odpowiedzi na 

pytanie nr 1. 

 

 



 

 

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany SIWZ: 

 

 

W rozdziale XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERTY 

Jest: 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 04.01.2018 r. o godz. 12:00 

2. Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji należy 

przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii  

w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 

3099. 

 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.01.2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

Winno być: 

1. Termin składania ofert upływa w dniu       .01.2018 r. o godz. 12:00 

2. Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji należy 

przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii  

w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 

3099. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu     .01.2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na skutek dokonanych zmian zmienił treść ogłoszenia  

o zamówieniu. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu została przekazana do Biuletynu Zamówień 

Publicznych i zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającemu po publikacji  

w BZP. 
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