
GŁÓWNY URZĄD
GEODEZJI I KARTOGRAFII

DEPARTAMENT 
INFORMATYZACJI I ROZWOJU 

PAŃSTWOWEGO ZASOBU 
GEODEZYJNEGO I 

KARTOGRAFICZNEGO

IZ-BRSIG.2611.1.2021

Warszawa, 3 grudnia 2021 r. 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), pod nazwą: Opracowanie 
aplikacji służącej do zarządzania/przetwarzania dokumentacji w formacie PDF.

ZMIANA TREŚCI 
REGULAMINU KONKURSU

W związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, w trybie konkursu otwartego do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 
września 2019 r. na „Opracowanie aplikacji służącej do zarządzania/przetwarzania dokumentacji 
w formacie PDF” Zamawiający informuję o wprowadzonych zmianach w treści Regulaminu Konkursu 
i załączników do Regulaminu. 

Zmiana w Rozdziale 4 Regulaminu Konkursu 
pkt 4.2

Jest:
Składanie Prac Konkursowych – do dnia 11.01.2022 r. do godziny 12:00.

Winno być:
Składanie Prac Konkursowych – do dnia 31.01.2022 r. do godziny 12:00.  

Zmiana w rozdziale 6 Regulaminu Konkursu
pkt 6.1.3

Jest:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału 
w Konkursie.

Winno być:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału 
w Konkursie. Powyższy obowiązek złożenia dokumentu nie dotyczy osób fizycznych.

Zmiany w Rozdziale 10 Regulaminu Konkursu
pkt 10.1 

Jest:
[…] Prace Konkursowe, należy składać w siedzibie Organizatora Konkursu w sekretariacie 
Dyrektora Generalnego, pok. 3100 do dnia 11.01.2022 r. do godziny 12:00. […]



Winno być:
[…] Prace Konkursowe, należy składać w siedzibie Organizatora Konkursu w sekretariacie 
Dyrektora Generalnego, pok. 3100 do dnia 31.01.2022 r. do godziny 12:00. […]

pkt 10.3, ppkt 1) 

Jest:
[…]Praca konkursowa na „Opracowanie aplikacji służącej do zarządzania /przetwarzania 
dokumentacji w formacie PDF. Numer identyfikacyjny pracy    Nie otwierać przed 
dniem 11.01.2022 r., godz. 12:00. 

Winno być:
[…]Praca konkursowa na „Opracowanie aplikacji służącej do zarządzania /przetwarzania 
dokumentacji w formacie PDF. Numer identyfikacyjny pracy    Nie otwierać przed 
dniem 31.01.2022 r., godz. 12:00. 

Zmiany w Rozdziale 14 Regulaminu Konkursu
pkt 14.2

 Jest:
Organizator Konkursu przyzna nagrodę dla drugiej najlepiej ocenionej pracy w Konkursie w 
przypadku, gdy różnica ocen między pracą zwycięską, a pracą kolejną będzie wynosić nie mniej 
niż 2 punkty.

Winno być:
Organizator Konkursu przyzna nagrodę dla drugiej najlepiej ocenionej pracy w Konkursie w 
przypadku, gdy różnica ocen między pracą zwycięską, a pracą kolejną będzie wynosić nie więcej 
niż 2 punkty.

Zmiany w załączniku nr 3 do Regulaminu Konkursu – Wzór Umowy
§ 1. ust. 1.

Jest:
Wykonawca oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), dalej jako „prawo autorskie” jest twórcą 
witryny internetowej będącej przedmiotem zamówienia publicznego, przeprowadzonego 
w  konkursie nr ref. IZ-BRSIG.2611.1.2021 na ,,Opracowanie aplikacji służącej do 
zarządzania/przetwarzania dokumentacji w formacie PDF.”, którego przedmiotem jest: Aplikacja 
wspomagająca przygotowanie elektronicznej wersji dokumentów w formacie PDF, w szczególności 
utworzenie elektronicznych wersji operatów geodezyjnych zwana dalej „Utworem”.

Winno być:
Wykonawca oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), dalej jako „prawo autorskie” jest twórcą 
aplikacji będącej przedmiotem zamówienia publicznego, przeprowadzonego w konkursie 
nr ref. IZ-BRSIG.2611.1.2021 na ,,Opracowanie aplikacji służącej do zarządzania/przetwarzania 
dokumentacji w formacie PDF.”, którego przedmiotem jest: Aplikacja wspomagająca przygotowanie 
elektronicznej wersji dokumentów w formacie PDF, w szczególności utworzenie elektronicznych 
wersji operatów geodezyjnych zwana dalej „Utworem”.

§ 1. ust. 12.

Jest:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia aplikacji (witryna internetowa), wraz z jej 
kompletnymi i udokumentowanymi kodami źródłowymi oraz z pozostałymi komponentami, 



instrukcją instalacji i konfiguracji, na informatycznych nośnikach danych lub w innej postaci 
umożliwiającej prawidłową instalację oprogramowania.

Winno być:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia aplikacji komputerowej, wraz z jej kompletnymi 
i udokumentowanymi kodami źródłowymi oraz z pozostałymi komponentami, instrukcją instalacji 
i konfiguracji, na informatycznych nośnikach danych lub w innej postaci umożliwiającej prawidłową 
instalację oprogramowania. 

 Z poważaniem
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