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GEODEZJI I KARTOGRAFII

DEPARTAMENT INFORMATYZACJI 
I ROZWOJU PAŃSTWOWEGO 

ZASOBU GEODEZYJNEGO 
I KARTOGRAFICZNEGO

IZ-BRSIG.2611.1.2021

WYJAŚNIENIE TREŚCI
REGULAMINU KONKURSU

W związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie Konkursu jednoetapowego ograniczonego, do 
którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 
Publicznych  na ,,Opracowanie aplikacji służącej do zarządzania/przetwarzania dokumentacji 
w formacie PDF” nr IZ-BRSIG.2611.1.2021, Zamawiający przekazuje treść odpowiedzi:

Pytanie 1
Dzień dobry, mam pytanie, ponieważ aplikacje chciałbym wykonać za pomocą kompilatora 
Delphi XE10.2, Czy takie środowisko do kompilacji też muszę udostępnić i dostarczyć ? Koszty 
tego kompilatora to około 1500Euro.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga dostarczenia z pracą konkursową oprogramowania kompilatora.
Informacja o użytym do przygotowania aplikacji środowisku deweloperskim w tym 
oprogramowaniu kompilatora powinna być zawarta w instrukcji kompilacji i konfiguracji.
W przypadku korzystania z bezpłatnych rozwiązań instrukcja kompilacji i konfiguracji 
powinna zawierać informacje o stronie internetowej skąd można pobrać oprogramowanie 
środowiska developerskiego we właściwej wersji. W przypadku korzystania z oprogramowania 
komercyjnego należy podać adres strony internetowej producenta tego oprogramowania.

Pytanie 2
Jakie są najczęściej występujące pliki (formaty) będące elementem składowym operatów 
w powiatach? Ponieważ działam lokalnie to oprócz oczywistego formatu pdf spotykałem się 
jeszcze tak naprawdę tylko z formatami txt, jpeg oraz tiff.

Odpowiedź:
Wymaganiem minimalnym niezbędnym do dopuszczenia pracy konkursowej do oceny jest 
łączenie plików PDF. W Starostwach Powiatowych mogą funkcjonować, poza plikami PDF, 
również inne formaty, w tym formaty graficzne (jpeg, tiff, png) i tekstowe (txt, doc, docx). 
Rozszerzenie aplikacji o możliwość konwersji plików z innych formatów do pdf i złączenia 
powstałych pdf’ów w plik docelowy lub dodanie możliwości osadzenia w pliku wynikowym 



plików w innych formatach (np. jako Portfolio PDF) podniesie użytkowość pracy konkursowej 
i będzie oceniane w ramach kryterium 6 (Funkcjonalności wykraczające poza minimalne 
wymagania).

Pytanie 3
Gdzie konkretniej na stronie gugik.gov.pl będą dostępne pytania i odpowiedzi do konkursu 
(o której mowa w 7.4)

Odpowiedź:
Pytania jaki i odpowiedzi będą zamieszczone na stronie :
http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-ponizej-130000-
zlotych/opracowanie-aplikacji-sluzacej-do-zarzadzaniaprzetwarzania-dokumentacji-w-
formacie-pdf 

Pytanie 4
Jestem zainteresowany udziałem w konkursie ,,Opracowanie aplikacji służącej do 
zarządzania/przetwarzania dokumentacji w formacie PDF” jako osoba prywatna, jednak przed 
wysłaniem zgłoszenia chciałbym poprosić o numer kontaktowy do autora wymagań 
technicznych w celu omówienia szczegółów.

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje możliwości kontaktu telefonicznego w sprawie omówienia 
wymagań technicznych dotyczących przedmiotu Konkursu. Wszelkie pytania dotyczące 
Konkursu należy kierować na adres e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl. 

Pytanie 5
Jeśli chcemy zgłosić się do konkursu jako 4 osoby fizyczne z przedstawicielem, to jest w tym 
przypadku dokumentem określonym w regulaminie jako punkt 6.1.3.? Żadna z osób nie posiada 
działalności gospodarczej, czy to oznacza, że nie możemy przystąpić do konkursu?

Odpowiedź:
Uczestnikami konkursu mogą być osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. 
Obowiązek dostarczenia dokumentu o którym mowa w pkt 6.1.3 Regulaminu Konkursu (odpisu 
dotyczącego informacji o działalności gospodarczej) nie dotyczy osób fizycznych. 
W związku z pytaniem Zamawiający dokonał zmiany brzmienia punktu 6.1.3 
Regulaminu.

Pytanie 6
Co w podpunkcie 9.4.1. oznacza "zawierającego konfigurowalną treść"? Czy użytkownik w 
trakcie dodawania okładki, ma mieć możliwość uzupełnienia jej o tekst, obrazy i inne obiekty? 
Czy same obrazy w postaci kodu kreskowego? Czy cała treść okładki ma być modyfikowana 
(np. cały tekst)?  
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Odpowiedź:
Aplikacja musi umożliwiać dodawanie do wzorca okładki (plik docx/pdf) adnotacji i kodu 
kreskowego wygenerowanego na podstawie wprowadzonych danych  (znacznika daty, czasu, 
identyfikatora dokumentu). Użytkownik musi mieć możliwość konfiguracji wszystkich 
dodawanych do okładki elementów, co najmniej w zakresie ustalenia ich położenia, wielkości 
i treści.  

Pytanie 7
Punkt 3.2 regulaminu mówi, że "przyznanie drugiej nagrody nastąpi w przypadku, gdy różnica 
ocen między pracą zwycięską, a pracą kolejną będzie wynosić nie więcej niż 2 punkty", a punkt 
14.2, że "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". Która z tych dwóch wersji jest poprawna?

Odpowiedź:
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.
W związku z pytaniem Zamawiający dokonał zmiany brzmienia punktu 14.2 
Regulaminu.

Pytanie 8
Punkt 9.3.1 regulaminu mówi o aplikacji desktopowej, a w załączniku nr 3, art. 1 ust. 1 i 12 
mowa jest o witrynie internetowej. Która z tych dwóch wersji jest wiążąca?

Odpowiedź:
Przedmiotem konkursu jest aplikacja desktopowa.
W związku z pytaniem Zamawiający dokonał korekty załącznika nr 3 do Regulaminu

Pytanie 9
Czy dobrze rozumiem, że punkt 6.1.3 regulaminu nie dotyczy osób fizycznych?

Odpowiedź:
Uczestnikami konkursu mogą być osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. 
Obowiązek dostarczenia dokumentu o którym mowa w pkt 6.1.3 Regulaminu Konkursu (odpisu 
dotyczący informacji o działalności gospodarczej) nie dotyczy osób fizycznych. 
W związku z pytaniem Zamawiający dokonał zmiany brzmienia punktu 6.1.3 
Regulaminu.

Pytanie 10
Na jakiej zasadzie do dokumentu wynikowego ma być dodawana okładka? Czy ma to być coś 
w rodzaju wbudowanego edytora tekstu, który pozwala na zaprojektowanie okładki wewnątrz 
aplikacji? Czy raczej chodzi o importowanie zewnętrznego pliku w formacie np. DOCX lub 
PDF i jedynie wzbogacanie go o kod kreskowy wewnątrz aplikacji?



Odpowiedź:
Aplikacja musi umożliwiać dodawanie do wzorca okładki (plik docx/pdf) adnotacji i kodu 
kreskowego wygenerowanego na podstawie wprowadzonych danych  (znacznika daty, czasu, 
identyfikatora dokumentu). Użytkownik musi mieć możliwość konfiguracji wszystkich 
dodawanych do okładki elementów co najmniej w zakresie ustalenia ich położenia, wielkości i 
treści.  

Pytanie 11
Czy kod kreskowy ma być dodawany przez użytkownika jako obraz, czy też wprowadzany jako 
tekst, a dopiero następnie przerabiany na kod kreskowy przez samą aplikację? Jeśli ma być 
dodawany jako tekst, to według jakiego standardu ma być konwertowany? Code 128, Code 39, 
czy może jeszcze jakiegoś innego?

Odpowiedź:
Zamawiający nie precyzuje szczegółowo standardu dla kodu kreskowego. Wymaganiem 
minimalnym jest funkcjonalność generowania przez aplikacje kodu kreskowego z tekstu 
wprowadzonego przez użytkownika składającego się z ciągu znaków:
 !"#$%&'()*+,-
./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrst
uvwxyz{|}~.
Umożliwienie użytkownikowi wyboru z pośród kilku standardów generowania kodu 
kreskowego podniesie użytkowość pracy konkursowej i będzie oceniane w ramach kryterium 
6 (Funkcjonalności wykraczające poza minimalne wymagania).

Pytanie 12
Co rozumiemy przez "konfigurowalną możliwość zmiany rozdzielczości plików wejściowych"? 
Dokumenty PDF mają strukturę wektorową, więc same w sobie nie mają rozdzielczości. Może 
chodzi o możliwość zmniejszenia rozdzielczości obrazów osadzonych wewnątrz dokumentów 
PDF w celu zredukowania rozmiaru pliku wynikowego?

Odpowiedź:
Wymaganie konfigurowalnej możliwości zmiany rozdzielczości plików wejściowych ma na 
celu  zmniejszenie rozmiaru pliku wynikowego. Zwracamy uwagę, że w przypadku operatów 
geodezyjnych, w plikach pdf mogą być zawarte m.in. dane rastrowe w postaci skanów np. 
dokumentów, szkiców, wydruków map.

Z poważaniem

DYREKTOR DEPARTAMENTU
INFORMATYZACJI I ROZWOJU 

PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I 
KARTOGRAFICZNEGO

        Jarosław Zembrzuski
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