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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Kompleksowa organizacja  

i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu K-GESUT – Krajowa baza danych 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu”. 

 

 

WYJAŚNIENIA ORAZ 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 2015 r. poz. 2164 z późn. zm), zwanej dalej: „ustawą PZP”, 

przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami treści SIWZ: 

 

Pytanie 1 

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, rozdział V. WARUNKI UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA; wymagania w zakresie 

zespołu programowego, Zamawiający wymaga aby wykonawca w celu spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu dysponował specjalistami ds. geodezji i kartografii (minimum 2 osoby), 

którzy: 

c. w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję 

specjalisty przy realizacji usługi polegającej na założeniu powiatowej bazy GESUT, przy czym 

wartość usługi nie może być mniejsza niż 50 000,00 PLN brutto,  

d. doświadczenie w weryfikacji (kontroli) powiatowej bazy GESUT, wraz z podaniem 

informacji o terminie i obszarze realizacji oraz dla jakiego podmiotu było realizowane. 

 



 
 

Takie formułowanie warunku w sposób znaczący zawęża ilość potencjalnych wykonawców, którzy 

będą w stanie spełnić stawiane wymagania. Wnosimy zatem o modyfikację wymogu w zakresie lit. 

c) oraz d) w następujący sposób: 

Proponowana treść: 

c. w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję 

specjalisty przy realizacji usługi polegającej na założeniu powiatowej bazy GESUT, przy czym 

wartość usługi nie może być mniejsza niż 50 000,00 PLN brutto,  

lub 

doświadczenie w weryfikacji (kontroli) powiatowej bazy GESUT, wraz z podaniem informacji 

o terminie i obszarze realizacji oraz dla jakiego podmiotu była realizowana dana usługa,  

Alternatywnie, prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający uzna wymieniony powyżej warunek za 

spełniony, jeżeli osoba nabyła doświadczenie w weryfikacji (kontroli) powiatowej bazy GESUT 

poprzez udział w tworzeniu aplikacji obsługujących i walidujących zbiory danych GESUT? 

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

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokona stosownych zmian w przedmiocie sprawy. 

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż zmienił treść SIWZ: 

W pkt 1.2.3.2 ppkt 2 lit. b Rozdziału V SIWZ Specjalista ds. geodezji i kartografii (minimum 2 

osoby) SIWZ  

Jest: 

b) Specjalista ds. geodezji i kartografii (minimum 2 osoby): 

a. tytuł magistra lub wyższy w dziedzinie geodezji i kartografii,  

b. posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

c. w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję 

specjalisty przy realizacji usługi polegającej na założeniu powiatowej bazy GESUT, przy czym 

wartość usługi nie może być mniejsza niż 50 000,00 PLN brutto, 

d. doświadczenie w weryfikacji (kontroli) powiatowej bazy GESUT, wraz z podaniem informacji 

o terminie i obszarze realizacji oraz dla jakiego podmiotu było realizowane, 

e. posiada znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  

i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi. 

Zamawiający zmienia zapisy pkt 1.2.3.2 ppkt 2 lit. b Rozdziału V SIWZ, który przyjmuje 

brzmienie: 

Winno być: 

„Specjalista ds. geodezji i kartografii (minimum 2 osoby):  

a. tytuł magistra lub wyższy w dziedzinie geodezji i kartografii, 



 
 

b. posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

c. w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję 

specjalisty przy realizacji usługi polegającej na założeniu powiatowej bazy GESUT, przy 

czym wartość usługi nie może być mniejsza niż 50 000,00 PLN brutto, 

d. posiada doświadczenie w weryfikacji (kontroli) powiatowej bazy GESUT lub w tworzeniu 

aplikacji służących do weryfikacji baz danych GESUT wraz z podaniem informacji  

o terminie i obszarze realizacji oraz dla jakiego podmiotu było realizowane,  

e. posiada znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz  

z aktami wykonawczymi.” 

 Pytanie 2  

Wnosimy o wykreślenie zapisów dotyczących rękojmi oraz związanego z nimi zwrotu 30% kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gdyż w tym postępowaniu nie jest udzielana 

gwarancja ani rękojmia. 

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

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że nie wprowadza zmian w przedmiotowym zakresie. 

Pytanie 3 

Wnosimy o skrócenie terminu na przekazanie materiałów określonego w § 4 ust. 4 Umowy  

do maksymalnie 7 dni, z uwagi na fakt, że etap I trwa tylko 2 miesiące. 

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

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokona stosownych zmian w przedmiocie sprawy. 

Pytanie 4 

Wnosimy o wykreślenie zapisów dotyczących konieczności zwrotu kosztów dojazdu/przejazdu 

uczestnikom szkolenia. Zapisy takie nie znajdują się w żadnym z organizowanych ogólnokrajowych 

projektów dotyczących szkoleń dla pracowników Administracji Publicznej, przede wszystkim  

z uwagi na fakt, że nie można ich z góry wyliczyć. Ponadto koszty dojazdu są rozliczane przez 

poszczególnych pracodawców. Najistotniejszym jednak wydaje się fakt, iż zapisy takie, z uwagi na 

wadliwie opisany przedmiot zamówienia, uniemożliwiają skalkulowanie realnej oraz rynkowej 

ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, którym jest przygotowanie oraz przeprowadzenie 

szkoleń. Zapis ten stanowi poważne naruszenie zasady art. 29 ustawy PZP, zgodnie z którym: 



 
 

a) Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i 

okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

b) Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 

konkurencję. 

Z uwagi na fakt, że uczestniczy mają dopiero zostać zrekrutowani, co oznacza, że nie są znane ich 

lokalizacje, a tym samy ceny biletów z poszczególnych miejsc Polski, nie jest możliwe 

skalkulowanie ceny ofertowej. Zamawiający wymaga obecnie całkowicie teoretycznej, nie popartej 

przewidywalnymi informacjami kalkulacji kosztów, trudnej do potwierdzenia w rzeczywistości. 

Stawianie takiego wymogu powoduje, że Wykonawcy będą albo podawać ceny zawyżone z obawy 

przed ryzykiem albo celowo je zaniżać, podając ceny niegwarantujące należytego wykonania 

umowy. Dodatkowo Zamawiający nie wziął pod uwagę faktu, iż ceny poszczególnych środków 

komunikacją są diametralnie różne - mogą się różnić chociażby wewnętrznie (bilet PKP z miejscem 

siedzącym, miejscem leżącym, przedziałem sypialnym). Nie można zatem ich uśrednić w celu 

przeprowadzenia rzetelnego szacowania kosztów. 

Wnosimy o wykreślenie tego zapisu. 

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

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż szkoleniem objęci będą przedstawiciele wszystkich powiatowych 

ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (po 2 osoby z każdego ośrodka). 

Zamawiający wskazał w ust. 5 pkt 1 Rozdziału IX załączniku nr 1 do SIWZ OPZ, iż szkolenia 

powinny zostać zorganizowane w trzech lokalizacjach Warszawie, Poznaniu i Krakowie.  

W związku z zadanym pytaniem Zamawiający zmienia zapisy ust. 5 pkt 9 Rozdziału IX załączniku 

nr 1 do SIWZ OPZ. Ponadto Zamawiający dokona stosownych zmian w Załączniku nr 1 do SIWZ 

dotyczących niniejszego pytania. 

Pytanie 5 

Wnosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego konieczności zatrudnienia na umowę o pracę 

dodatkowego personelu do wykonania czynności wskazanych w § 5 ust. 6 Umowy. Alternatywnie 

wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku realizacji 

żądanych prac przez personel Wykonawcy zatrudniony już obecnie u Wykonawcy na umowę  

o pracę. 

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

Odpowiedź: 



 
 

Zamawiający informuje, iż dokona stosownych zmian w przedmiocie sprawy. 

Pytanie 6 

W Załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z punktem nr 2, rozdz. I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I 

TERMIN REALIZACJI, Zamawiający wymaga, aby: (…) „Każdy zakwalifikowany Uczestnik 

będzie brał udział w 20 godzinach szkolenia, w zależności od przynależności do grupy 

tematycznej.” (…) 

Następnie w rozdz. II. SPECYFIKACJA SZKOLENIA, pkt 1. Lit. b) wymaga, aby: „Każdy 

Uczestnik Szkolenia będzie uczestniczył w 20 godzinach zajęć szkoleniowych.” 

Prosimy o wyjaśnienie, czy określenie „w zależności” oznacza, że szkolenie dla niektórych 

Uczestników - w zależności od grupy tematycznej - może trwać krócej lub dłużej jednak nie dłużej 

niż 20 godzin szkoleniowych? 

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

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokona stosownych zmian w przedmiocie sprawy. 

Pytanie 7 

W Załączniku nr 1 do SIWZ, punkcie nr 1, ppkt. k) rozdziału II. SPECYFIKACJA SZKOLENIA, 

Zamawiający określa, że: „Zajęcia praktyczne prowadzone będą na sprzęcie komputerowym oraz 

przy wykorzystaniu oprogramowania zapewnionego przez Wykonawcę i danych zapewnionych 

przez Wykonawcę lub Uczestników Szkoleń.” 

Ze względu na niejednoznaczne określenie w zapisie, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, 

jakie dane będą wykorzystywane na szkoleniu? Jednocześnie należy wskazać, że ze względu na 

tematykę oraz zakres przedsięwzięcia wykorzystanie na szkoleniu danych zróżnicowanych, 

pochodzących z różnych źródeł i nie zweryfikowanych przed szkoleniami, doprowadzi do 

nieprzewidywalnego w skutkach zamieszania, wysoce utrudniającego lub nawet 

uniemożliwiającego prowadzenie całości szkolenia w skuteczny sposób. 

Przy pozostawieniu powyższego zapisu niezmienionym, wnosimy o doprecyzowanie, jaki organ i 

kiedy zadecyduje, a tym samym udostępni dane, które zostaną wykorzystane do szkolenia? Czy 

każdy uczestnik potencjalnie ma mieć możliwość skorzystania z własnych danych w trakcie 

szkolenia? 

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

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokona stosownych zmian w przedmiocie sprawy. 



 
 

Pytanie 8 

Czy zamawiający dopuszcza aby wymóg nabycia wiedzy dotyczącej wczytywania wyników analiz 

przestrzennych do oprogramowań wykorzystywanych w ODGIK odbywał się w ramach 

zagadnienia opisanego w rozdz. III. WYTYCZNE DO PROGRAMU SZKOLENIA, pkt. 1. lit k) 

„standardy wymiany danych (proces importu/eksportu, proces konwersji danych i formatów) – 

wykład i zajęcia praktyczne”? 

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

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, aby wymóg nabycia wiedzy dotyczącej wczytywania wyników analiz 

przestrzennych do oprogramowań wykorzystywanych w ODGIK odbywał się w ramach 

zagadnienia opisanego w pkt. 1 lit k  Rozdziału III załącznika nr 1 do SIWZ OPZ 

Pytanie 9 

W Załączniku nr 1 do SIWZ, punkcie nr 3, ppkt. c) rozdziału III. WYTYCZNE DO PROGRAMU 

SZKOLENIA, Zamawiający określa, że: „Programy szkoleniowe będą podlegały aktualizacji tak, 

aby uwzględniały kolejne etapy realizacji Projektu K-GESUT, a także przepisy prawa, w tym 

przepisy dotyczące prowadzenia rejestrów publicznych zawierających dane przestrzenne oraz 

zmiany technologiczne. W ślad za aktualizacją programów szkoleniowych będą aktualizowane 

materiały szkoleniowe.”. Wnosimy o doprecyzowanie niniejszego zapisu, poprzez wskazanie 

terminu i zakresu aktualizacji w odniesieniu do materiałów szkoleniowych oraz prezentacji, jakie 

mają być opracowane w wyniku niniejszego projektu. Wnosimy o podanie ram czasowych, w 

jakich potencjalna aktualizacja może być przeprowadzona, wraz z podaniem terminu granicznego 

przed szkoleniem, w którym to terminie Zamawiający udostępni wymagane informacje do 

przeprowadzenia aktualizacji materiałów szkoleniowych. Bez wymienionych powyżej informacji 

Wykonawca nie może ocenić zakresu prac związanych z aktualizacją i przeznaczonego na nie 

czasu. Tym samym możliwe jest, że ograniczone zostały powyższym zapisem informacje niezbędne 

do poprawnej wyceny przedsięwzięcia.  

W alternatywnym rozwiązaniu – wnosimy o usuniecie zapisu o aktualizacji materiałów 

szkoleniowych. 

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

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że dokona stosownych zmian w przedmiocie sprawy. 

Pytanie 10 



 
 

W Załączniku nr 1 do SIWZ, punkcie 1, ppkt. i) oraz w punkcie 2, ppkt h) rozdziału 

III. WYTYCZNE DO PROGRAMU SZKOLENIA, Zamawiający określa, że zakres szkoleń dla 

pracowników SGIK musi obejmować m.in. następujące zagadnienia: „walidator danych – wykład i 

zajęcia praktyczne;”. 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający udostępni Wykonawcy dedykowany walidator 

danych wraz z danymi próbnymi, który będzie podstawą do opracowania wskazanego fragmentu 

szkolenia? 

W Załączniku nr 1 do SIWZ, punkcie 2, ppkt j) rozdziału III. WYTYCZNE DO PROGRAMU 

SZKOLENIA, Zamawiający określa, że zakres szkoleń dla pracowników SGIK musi obejmować 

m.in. następujące zagadnienia: „walidator metadanych – zajęcia praktyczne;”. 

Czy w ramach realizacji wymienionego powyżej tematu szkolenia, Zamawiający dopuszcza 

wykorzystanie walidatora metadanych udostępnionego na stronie GUGiK? Adres walidatora: 

http://walidator.geoportal.gov.pl/walidatormetadanych/  

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

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że zarówno walidator danych jak i narzędzie do tworzenia (generowania) 

metadanych  dla danych GESUT zostaną opracowane w ramach zamówienia numer referencyjny: 

BO-ZP.2610.41.2016.IZ.CAPAP. ZSIN Faza II. K-GESUT na Budowa oraz rozwój e-usług  

i narzędzi w ramach CAPAP,ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami i przekazany 

Wykonawcy nie wcześniej niż 28 luty 2018 r. 

Ponadto, Zamawiający informuje, że dokona stosownych zmian w przedmiocie sprawy. 

Pytanie 11 

W Załączniku nr 1 do SIWZ, punkcie nr 2 rozdziału IV. MINIMALNY ZAKRES NABYTYCH 

UMIEJĘTNOŚCI PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ, Zamawiający określa, że: „Po szkoleniu 

Uczestnik Szkolenia powinien nabyć minimum następujące umiejętności w korzystaniu  

z oprogramowań, w oparciu o które prowadzone będą szkolenia:” 

Prosimy o potwierdzenie, że dopuszczalne jest przeprowadzenie szkolenia praktycznego  

co najmniej na bazie jednego oprogramowania Open Source, a część wykładowa może obejmować 

większą ilość oprogramowania. 

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

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że zarówno na części praktycznej jak i wykładowej dopuszcza 

wykorzystanie oprogramowania typu Open Source i oprogramowań najczęściej wykorzystywanych 

http://walidator.geoportal.gov.pl/walidatormetadanych/


 
 

przez uczestników szkolenia w codziennej pracy, o których mowa w ust. 2  Rozdziale IV 

Załącznika nr 1 do SIWZ OPZ. 

Pytanie 12 

W Załączniku nr 1 do SIWZ, rozdziale V, ust. 6 mowa jest o przekazaniu uczestnikom szkolenia 

ostatecznej wersji podręcznika również w formie elektronicznej. Czy Zamawiający akceptuje 

 i uznaje za spełniony wskazany powyżej warunek, jeśli udostępnienie podręcznika nastąpi w 

formacie PDF na stronie informacyjno-edukacyjnej szkoleń? 

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

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wszystkie materiały szkoleniowe uczestnik otrzyma w wersji 

papierowej oraz elektronicznej nagrane na pamięć USB, przekazaną w ramach materiałów 

promocyjnych, zgodnie z Rozdziałem V załącznika nr 1 do SIWZ OPZ. 

Pytanie 13 

W Załączniku nr 1 do SIWZ, punkcie nr 3, ppkt. 3 rozdziału IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE 

ORGANIZACJI SZKOLEŃ, Zamawiający określa, że: „Wykonawca zapewni zwrot ankiet na 

poziomie co najmniej 70%.”. Ze względu na brak wskazania w Opisie Przedmiotu Zamówienia, czy 

ankieta jest obowiązkowa dla Uczestników szkolenia, Wykonawca nie ma możliwości 

wyegzekwować i zapewnić wskazanej ilości wypełnionych ankiet. Wnosimy o wykreślenie tego 

zapisu, lub uwzględnienie ankiety jako obowiązkowej do wypełnienia dla wszystkich osób 

uczestniczących w szkoleniu. 

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

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że dokona stosownych zmian w przedmiocie sprawy. 

Pytanie 14 

W Załączniku nr 1 do SIWZ, punkcie nr 5, ppkt. 11 n rozdziału IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE 

ORGANIZACJI SZKOLEŃ, Zamawiający określa, że: „Wykonawca odpowiada za wyposażenie i 

rzeczy pozostawione w salach szkoleniowych w okresie przygotowania i realizacji szkoleń.”. W 

związku z realizacją szkoleń przewidującą zlokalizowani ich w hotelu lub centrum szkoleniowym, 

Wykonawca nie może zapewnić, że obiekt ten będzie przeznaczony na wyłączność tylko tego 

przedsięwzięcia. Co za tym idzie, istnieje możliwość przebywania na terenie wynajmowanych do 

realizacji szkoleń osób trzecich, będących gośćmi z poza grupy/grup szkoleniowych. Wykonawca 



 
 

nie może brać odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w salach szkoleniowych będących 

częścią obiektu publicznie dostępnego. Odpowiedzialności takiej nie bierze na siebie nawet hotel, i 

to w odniesieniu do rzeczy pozostawionych w miejscach bardziej prywatnych niż sale szkoleniowe 

– pokojach hotelowych. Cenne przedmioty można zwykle pozostawić w sejfach jaki hotele 

udostępniają dla swoich klientów. Wnosimy niniejszym o wykreślenie tego zapisy z Opisu 

Przedmiotu Zamówienia. 

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

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że dokona stosownych zmian w przedmiocie sprawy. 

Pytanie 15 

W Załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z zapisami rozdziału IX, ust. 1, pkt. 1) i 2) Wykonawca ma 

przeprowadzić rekrutację wśród pracowników SGiK przesyłając do Geodetów 

Powiatowych/Miejskich/Gminnych zaproszenia do udziału w szkoleniu. Czy Zamawiający 

udostępni Wykonawcy listę kontaktową do ww. osób, np. w postaci pliku arkusza kalkulacyjnego? 

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

Odpowiedź 

Zamawiający udostępni po podpisaniu umowy listę zawierająca kontakty do geodetów 

powiatowych/miejskich/gminnych, a także informacje o deklaracji uczestnictwa w szkoleniu. 

Pytanie 16 

W Załączniku nr 1 do SIWZ, w rozdziale IX, ust. 1, pkt. 6), Zamawiający wymaga przekazania 

potwierdzeń dostarczenia informacji o statusie zgłoszenia od wszystkich osób, które wypełniły 

ankietę rejestracyjną w formie elektronicznej. Ze względu na różnice w konfiguracjach serwerów 

pocztowych prosimy o doprecyzowanie jaką formę potwierdzenia Zamawiający ma na myśli? 

Równocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż Wykonawca, nie ma bezpośredniego wpływu na 

odczytanie wiadomości oraz przesłanie potwierdzenia jej otrzymania przez adresata w określonym 

czasie. 

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

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że dokona stosownych zmian w przedmiocie sprawy. 

Pytanie 17 



 
 

W Załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z rozdziałem IX, ust. 3, Wykonawca po zakończonym 

szkoleniu rozda Uczestnikom do wypełnienia ankiety ewaluacyjne. Czy Zamawiający dopuszcza 

przygotowanie i przeprowadzenie wśród Uczestników Szkoleń ankiety ewaluacyjnej w formie 

elektronicznej? Odpowiedzi udzielone przez Uczestników będą gromadzone w arkuszu 

kalkulacyjnym co umożliwi ich wydruk i dołączenie jako załącznik do raportu ze szkolenia 

(zgodnie z zapisem rozdziału XII, ust. 2, pkt. 3, ppkt. b). Elektroniczna forma ankiety ułatwi analizę 

i przeglądanie jej wyników. 

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

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że dopuszcza przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej w formie 

elektronicznej. 

Pytanie 18 

W Załączniku nr 1 do SIWZ, w rozdziale IX, ust. 1, pkt 11), Zamawiający przyjmuje, że liczba 

osób przeszkolonych może być mniejsza od 760 w sytuacji nieotrzymania wystarczającej liczby 

zgłoszeń. Zapis punktu brzmi: „Na potwierdzenie Wykonawca przedłoży stosowną dokumentację, 

na którą będą składały się dwukrotnie (w dwóch terminach) wysłane zaproszenia do właściwych 

instytucji (Geodetów Powiatowych / Miejskich / Gminnych). ” Prosimy o doprecyzowanie:  

a) Czy ponowne zaproszenia przesłane mogą być tylko za pośrednictwem poczty 

elektronicznej?  

b) Czy ponowne zaproszenia mają być przesyłane do wszystkich instytucji, do których 

wysyłane było pierwsze zaproszenie, czy jedynie do tych, z których nie został 

zgłoszony żaden pracownik do udziału w szkoleniu, lub też zgłoszono tylko jedną 

osobę? 

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

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że przesłanie ponownych zaproszeń może odbyć się za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że ponowne zaproszenie powinno zostać 

przekazane do jednostek SGiK, o których mowa w ust. 1 pkt 7 Rozdział IX załącznika nr 1  

do SIWZ OPZ. 

Zamawiający zmienił zapis pkt 7 ust. 1 Rozdział IX załącznika nr 1 do SIWZ OPZ.  

Pytanie 19 



 
 

W Załączniku nr 1 do SIWZ, punkcie nr 8, ppkt. d) rozdziału X. DOBRE PRAKTYKI, 

Zamawiający określa, że: „Montaż prezentacji powinien zawierać dynamiczne połączenie 

technologii wizualizacyjnych typu: flash, animacje, fragmenty filmów wideo, interakcyjną 

nawigację, a także odpowiednio dobrane napisy (istotne w prezentacji gdy zostanie wyciszony 

dźwięk) oraz oprawę muzyczną.”. W związku z trudnościami technicznymi związanymi z 

opracowaniem prezentacji zawierających wszystkie wymienione elementy, które to trudności mogą 

ostatecznie uniemożliwić opracowanie zlecanych prezentacji, zwracamy się z prośbą o 

wprowadzenie modyfikacji polegającej na zmianie zapisu na poniższy: „Montaż prezentacji 

powinien zawierać dynamiczne połączenie technologii wizualizacyjnych typu: animacje 

opracowane w technologii flash lub HTML5 lub innej stosowanej w prezentacjach 

multimedialnych, fragmenty filmów wideo, lub ewentualnie interakcyjną nawigację, a także 

odpowiednio dobrane napisy (istotne w prezentacji gdy zostanie wyciszony dźwięk) oraz oprawę 

muzyczną.”. 

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

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że dokona stosownych zmian w przedmiocie sprawy. 

Pytanie 20 

W Załączniku nr 1 do SIWZ, punkcie nr 8, ppkt. j) rozdziału X. DOBRE PRAKTYKI, 

Zamawiający określa w pozostałych wymaganiach do prezentacji m.in, że: „rozmiar pojedynczego 

pliku prezentacji nie może przekraczać 50 MB” jednocześnie precyzując szczegółowe wymagania 

do kodeka oraz rozdzielczości obrazu prezentacji. Ze względu na niemożliwy do przewidzenia efekt 

końcowy oraz wykorzystywaną technologię przy tworzeniu prezentacji, wprowadzenie 

ograniczenia do 50 MB dla pliku może spowodować obniżenie jakości lub nawet uniemożliwienie 

wygenerowania prezentacji przy wskazanej jakości. Wnosimy o zmianę dopuszczalnej objętości 

pliku do minimum 100 MB. 

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

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że dokona stosownych zmian w przedmiocie sprawy. 

Pytanie 21 

W Załączniku nr 1 do SIWZ, punkcie nr 3, rozdziału XIII, Zamawiający określa, że: „Zamawiający 

zastrzega sobie prawo między innymi do:”. Wnosimy o wykreślenie zwrotu „między innymi”  

w powyższym zdaniu ze względu na niejednoznaczność powyższego zapisu. 



 
 

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

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że dokona stosownych zmian w przedmiocie sprawy. 

Pytanie 22 

W Załączniku nr 1 do SIWZ, punkcie nr 3, ppkt d) rozdziału XIII. POSTANOWIENIA 

KOŃCOWE, Zamawiający określa, że zastrzega sobie prawo do: „przeprowadzania, w dowolnym 

czasie i miejscu, kontroli jakości zakwaterowania, wyżywienia, sposobu i jakości komunikacji  

z uczestnikami, materiałów szkoleniowych, wyposażenia ośrodków szkoleniowych, jakości szkoleń 

i ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego, wewnętrznej organizacji pracy Wykonawcy;”.  

W związku z szeroko zaplanowaną sprawozdawczością w trakcie projektu, dodatkowe kontrole, 

zwłaszcza w zakresie wewnętrznych kontroli Wykonawcy są zbędne. Warto zauważyć, że każdy 

Wykonawca w oparciu o doświadczenie i posiadane zasoby, prowadzi prace związane z projektem 

w autorski sposób, który jest objęty tajemnicą przedsiębiorstwa. Wnosimy o wykreślenie zapisu 

„wewnętrznej organizacji pracy Wykonawcy”. 

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

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownych zmian w przedmiocie sprawy. 

Pytanie 23 

W Rozdziale V punkcie 1.2.3.2. SIWZ Zamawiający określił wymagania w zakresie kwalifikacji 

zawodowych osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zgodnie z tymi warunkami osoby 

zgłoszone do zespołu programowego i zespołu trenerskiego (w zależności od funkcji) powinny 

posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/wykładów szkoleniowych/zajęć praktycznych 

(ćwiczeń/warsztatów komputerowych). 

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający uzna ten warunek za spełniony w przypadku wykazania 

przez Wykonawcę doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach. 

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

Odpowiedź 

Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania doświadczenia w zakresie prowadzenia 

szkoleń/wykładów szkoleniowych/ zajęć praktycznych (ćwiczeń, warsztatów komputerowych) za 

spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które 

posiadają doświadczenie w prowadzeniu odpowiednich zajęć dydaktycznych na uczelniach. 

Jednocześnie informujemy, iż formalna ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów przez Wykonawcę. 



 
 

 

Pytanie 24 

W Rozdziale IV punkcie 2. OPZ Zamawiający wskazał, iż  w ramach szkolenia stanowiącego 

przedmiot zamówienia Uczestnik powinien nabyć umiejętność: 

 

 wczytywanie wyników analiz przestrzennych do oprogramowań wykorzystywanych w 

ODGIK w szczególności:  

- EWMAPA firmy GEOBID Sp.z o.o.;  

- TurboEWID firmy GEOMATYKA-KRAKÓW s.c.;  

- GEO-INFO firmy SYSTHERM INFO Sp. z o.o.;  

- ERGO firmy GEOPOLIS Sp. z o.o.;  

- GEO-MAP firmy GEO-SYSTEM Sp. z o.o..  

 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zapewni licencje na ww. oprogramowanie dla potrzeb 

realizacji przedmiotowych szkoleń. 

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

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że nie będzie zapewniał licencji na oprogramowanie, o którym mowa 

w ust. 2 Rozdziału IV załącznika nr 1 do SIWZ OPZ. Zamawiający dopuszcza realizację tego 

zadania w postaci opracowań/ instrukcji multimedialnych czy też wytycznych do podręcznika dla 

Uczestników Szkoleń bez konieczności realizacji w postaci ćwiczeń/zajęć praktycznych. 

Pytanie 25 

Zgodnie z zapisem znajdującym się w Rozdziale IX punkcie 1. 2) OPZ „Wykonawca w procesie 

rekrutacji przygotuje i wyśle pisemnie lub faksem oraz dodatkowo pocztą elektroniczną  

do Geodetów Powiatowych/Miejskich/Gminnych zaproszenia do udziału w szkoleniu z prośbą  

o wytypowanie pracowników spełniających kryteria udziału w szkoleniu i wypełnienie przez 

wytypowane osoby ankiety rejestracyjnej”. 

Proszę o potwierdzenie że kryteria wymienione w pkt 8 i 9 na stronie 14 tej to jedyne kryteria 

udziału w szkoleniu. Jeśli nie, proszę o wskazanie pełnej listy kryteriów jakie ma spełnić uczestnik 

szkoleń. 

Dodatkowo Proszę o wskazanie szacowanej liczby osób spełniających kryteria. 



 
 

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

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że kryteria dla uczestników szkoleń zostały wymienione w ust.1  pkt 8 i 9 

Rozdziału IX załącznika nr 1 do SIWZ OPZ oraz w ust. 1 lit. a Rozdziału II załącznika nr 1 do 

SIWZ OPZ. 

Zamawiający informuje, że szkoleniem zostaną objęci pracowników SGiK, o których mowa w ust. 

2 zd. 3 Rozdziału I załącznika nr 1 do SIWZ OPZ. Należy zaznaczyć, że zadaniem Wykonawcy na 

podstawie ust. 1 pkt 14 Rozdziału IX załącznika nr 1 do SIWZ OPZ jest prowadzenie list 

podstawowych uczestników szkoleń i list rezerwowych (…), co oznacza, że Wykonawca powinien 

uwzględnić na etapie rekrutacji co najmniej jedną dodatkową osobę spełniająca warunki udziału w 

szkoleniu. 

Pytanie 26 

Zgodnie z zapisem znajdującym się w Rozdziale IX punkcie 1. 12) OPZ „Zamawiający przewiduje 

uczestnictwo pracownika Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii kontrolującego szkolenie  

w ramach grupy szkoleniowej, o której mowa w rozdziale II ust. 8. Kontrolujący szkolenie 

zaopatrzony zostanie w materiały szkoleniowe, zapewnione zostaną dla niego usługi 

gastronomiczne, noclegi itp. Terminy uczestnictwa przedstawicieli Zamawiającego w szkoleniach 

będą ustalane na bieżąco. Osoba kontrolująca nie wlicza się do ogólnej ilości Uczestników Szkoleń, 

będących pracownikami SGiK.” 

Proszę o wskazanie max liczby kontrolowanych grup. Niezbędne jest to do prawidłowej estymacji 

kosztów. 

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

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że należy przewidzieć jedną osobę kontrolującą w każdy termin szkolenia 

i w każdej lokalizacji. 

 

Pytanie 27 

Zgodnie z zapisem znajdującym się w Rozdziale IX punkcie 5. 9) OPZ „Wykonawca zapewni 

Uczestnikom Szkoleń zwrot kosztów dojazdu środkami transportu publicznego na podstawie 

wykorzystanych biletów transportu publicznego klasy II (PKP, PKS i inne) (nie wliczając kosztów 

komunikacji miejskiej oraz taxi).” 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy uczestnicy udadzą się w delegację samochodem, 

zwrot kosztów im nie przysługuje. 

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

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisem ust. 5 pkt 9 Rozdziału IX załącznika nr 1 do SIWZ OPZ Zamawiający wyjaśnia, 

że zwrot kosztów dojazdu przysługuje wyłącznie w przypadku podróży PKP i PKS. 



 
 

 

Ponadto: 

Zamawiający informuje, że dodaje ust. 5 do Rozdziału VII załącznika nr 1 do SIWZ OPZ, który 

przyjmuje brzmienie: 

„5. Wykonawca zapewni dodatkowo utrzymanie strony informacyjno-edukacyjnej przez okres 

1(jednego) roku od dnia odebrania przedmiotu umowy.”  

 

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż zmienił treść SIWZ: 

Zamawiający informuje, że dodaje ust. 11 do Rozdziału XV SIWZ, który przyjmuje brzmienie: 

 

„11. W przypadku, gdy zabezpieczenie, o którym mowa w niniejszym rozdziale SIWZ będzie 

wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu  

dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5.” 

 

W rozdziale XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERTY 

Jest: 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 07.08.2017 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 07.08.2017 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 11.08.2017 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 11.08.2017 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. 

 

Zamawiający informuje także, że dokonuje zmiany załącznika nr 1 do SIWZ, który stanowi Opis 

Przedmiotu Zamówienia oraz załącznika nr 2 do SIWZ, który stanowi wzór umowy poprzez ich 

anulowanie oraz dodaje nowy załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – po 

zmianach i załącznik nr 2 wzór umowy po zmianach. 



 
 

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

o zamówieniu. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu została przekazana do Dziennika Urzędowego 

Unii Europejskiej i zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającemu po publikacji  

w TED. 

Zatwierdził:  

         GŁÓWNY GEODETA KRAJU  

/-/ 

Grażyna Kierznowska ł: 

 


