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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 

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdział V punkt 1.2.3.2.) Wykonawca w zobowiązany jest 

dysponować m.in. zespołem szkoleniowym w składzie: 

a) Wykładowca (minimum 1 osoba) 

b) Wykładowca (minimum 2 osobami) 

c) Szkoleniowiec (minimum 5 osób) 

d) Szkoleniowiec (2 osoby) Szkoleniowiec 

e) (Geoinformatyk) (1 osoba) 

Przy zastrzeżeniu, że Jedna osoba może pełnić maksymalnie 3 role w badanej ofercie." 

W opinii Wykonawcy duże rozróżnienie ról jest uzasadnione w przypadku zespołu programowego, 

nie ma ono natomiast uzasadnienia w przypadku zespołu szkoleniowego. Ewentualna konieczność 

prowadzenia każdego szkolenia przez 5 odrębnych osób nie wpłynie na podniesienie wartości 



 
 

merytorycznej szkolenia (przekazywanej wiedzy), spowoduje natomiast istotny wzrost kosztów 

realizacji projektu oraz brak możliwości równoległej realizacji kilku grup, ze względu na 1 

szkoleniowca Geoinformatyka. 

W związku z powyższym Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca na etapie realizacji, będzie mógł 

dedykować do przeprowadzenia poszczególnego szkolenia tylko jedną osobę/trenera (wykazaną w 

ramach zespołu szkoleniowego). 

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

W pkt 1.2.3.2 Rozdziału V SIWZ  

Jest: 

„Jedna osoba może pełnić maksymalnie 3 role w badanej ofercie.” 

Winno być: 

„Jedna osoba może pełnić maksymalnie 3 role w Zespole programowym lub w Zespole 

szkoleniowym.” 

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

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt 1.2.3.2 Rozdziału V SIWZ Zamawiający określił minimalną 

liczbę osób niezbędnych do realizacji zamówienia. Dotyczy to Zespołów programowego  

i szkoleniowego. 

 

Pytanie 2. 

Zgodnie z zapisami OPZ (Rozdział XII punkt 2.3. lit e.) Wykonawca do każdego raportu ze 

szkolenia zobowiązany będzie dołączyć jeden komplet materiałów szkoleniowych. 

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza przekazanie materiałów szkoleniowych  

z każdego szkolenia w wersji elektronicznej. 

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

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z ust. 2 pkt 3 lit. e Rozdział XII OPZ Wykonawca 

dostarczy wraz z raportem ze szkolenia jeden komplet materiałów szkoleniowych. Zamawiający 

dopuszcza przekazanie materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej. Jednakże należy 

pamiętać, że zgodnie z ust. 6 lit. b Rozdziału V OPZ Wykonawca przekaże Zamawiającemu 20 

sztuk ostatecznej i zaakceptowanej wersji podręcznika w postaci papierowej najpóźniej 14 dni po 

zakończeniu wszystkich przewidzianych do realizacji szkoleń. 

 

 

 



 
 

 

Pytanie 3. 

Zgodnie z Harmonogramem realizacji opisanym w Rozdziale XI OPZ Wykonawca w ramach Etapu 

II zobowiązany jest opracować projekt materiałów promocyjnych i szkoleniowych, natomiast  

w ramach Etapu III przewidziano aktualizacje materiałów szkoleniowych. 

Prosimy zatem o informacje w ramach, którego etapu materiały te powinny zostać wytworzone, 

gdyż projekt materiałów nie jest jednoznaczny z ich wytworzeniem. 

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

Odpowiedź: Zamawiający w etapie II oczekuje opracowania projektów materiałów szkoleniowych 

i promocyjnych, które zgodnie z ust. 2 Rozdziału XIII OPZ podlegają akceptacji Zamawiającego. 

W ramach etapu III Zamawiający dopuszcza zgłoszenie uwag i aktualizację powstałych projektów 

materiałów szkoleniowych. Zamawiający informuje, że zgodnie z ust. 6 Rozdziału V OPZ, 

Zamawiający oczekuje przekazania wersji papierowej i elektronicznej podręcznika każdemu 

Uczestnikowi Szkolenia dopiero w dniu szkolenia. 

Pytanie 4. 

W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie nr 2 w wyjaśnieniach z dnia 27.07 wnosimy  

o niezwłoczne podanie daty obowiązywania rękojmi. Jest to konieczne z uwagi na fakt, że 

zamawiający żąda 5% zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zwrot jest określony 

następująco: 

 

"Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w wysokości ..…………….…  

w formie ………………………………………………………………………………………………….. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% kwoty tego zabezpieczenia, tj.  

w kwocie …………… zł (słownie: …………) zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego  

w ciągu 30 dni od daty ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy. 

Pozostała kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 

30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tj. w kwocie ................... zł (słownie: 

............................ zł) zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi za wady."  

Chcąc dać zabezpieczenie w formie np. gwarancji bankowej konieczne jest podanie daty, na którą 

ma być wystawiony dokument. Bez tej informacji żaden podmiot nie wyda wykonawcy 

koniecznych dokumentów. Takie zapisy powodują, iż nie można zawrzeć ważnej i wiążącej 

umowy. Wnosimy zatem o niezwłoczne określenia daty zwrotu 30% zabezpieczenia. 

Odpowiedź:  



 
 

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

Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie art.568 §1 Kodeksu Cywilnego okres obowiązywania 

rękojmi wynosi 2 lata. 

W rozdziale XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERTY 

Jest: 

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. 

Winno być: 

1. Termin składania ofert upływa w dniu    23.08.2017 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    23.08.2017 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. 

 

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:  

Z upoważnienia Głównego Geodety Kraju  

 

         DYREKTOR GENERALNY 

        Marcin Wójtowicz 

 


