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 Warszawa,  1 lutego 2017 r. 

         
   

         RZECZPOSPOLITA  POLSKA 

GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU 

 

 

BO-ZP.2610.45.2016.GI.enviDMS 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Kompleksowa organizacja  

i przeprowadzenie szkoleń oraz identyfikacja „Dobrych praktyk” wykorzystania 

kartograficznych opracowań tematycznych w postaci Projektu enviDMS, nr referencyjny BO-

ZP.2610.45.2016.GI.enviDMS 

 

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

Zamawiający – Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy  

ul. Wspólnej 2, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 1 

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: 

Pytanie 1:  

Czas, w którym ma być uruchomiona ankieta w formie elektronicznej to 5 dni roboczych od 

podpisania Umowy, natomiast uruchomienie strony internetowej, na której ma się znajdować 

ankieta to przynajmniej 8 dni roboczych od podpisania Umowy.  

W Załączniku nr 1 do SIWZ, rozdz. IV.2 pkt 6 istnieje zapis, że "Dostęp do ankiety będzie 

możliwy poprzez link umieszczony na Stronie internetowej Szkoleń". Czy  

w takim wypadku czas przeznaczony na uruchomienie ankiety jest poprawny, czy może 

powinna być ona uruchomiona na roboczej wersji strony? 

Odpowiedź: 

Czas przeznaczony na uruchomienie ankiety nie może być dłuższy niż czas uruchomienia 

strony interentowej,  a zatem Zamawiający zmienia pkt 2, w rozdziale IV Załącznika nr 1 do 

SIWZ – SOPZ, który otrzmuje brzmienie: 
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„2. Wykonawca opracuje i uruchomi ankietę w formie elektronicznej, wypełnianej on-line,  

w terminie 8 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.”. 

 

Pytanie 2:  

Rekrutacja uczestników - czy istnieje minimalna bądź maksymalna liczba osób z danej 

instytucji, jaką należy zakwalifikować do uczestnictwa w szkoleniu? Jak należy rozumieć 

"wynik wypełnionej ankiety", decydujący o zakwalifikowaniu na szkolenie? Prosimy  

o wyjaśnienie w jaki sposób ten wynik będzie wpływać na rekrutację? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zakłada udział co najmiej jednej osoby z każdej instytucji. Nie mamy jednak 

wpływu na ilość zgłoszeń i chęć wzięcia udziału w szkoleniu pracowników poszczególnych 

instytucji. 

Wyniki ankiety mają za zadanie określenie czy osoba rzeczywiście pracuje na danych 

przestrzennych. Zależy nam aby w szkoleniu wzięły udział osoby strikte pracujące przy 

zadaniach związanych z tematyką szkolenia i zainteresowane poszerzeniem wiedzy związanej 

z możliwościami wykorzystania danych przestrzennych w codziennej pracy.  

Wyniki ankiety mają pomóc w określeniu pozmiomu wiedzy/znajmomości na temat danych 

przestrzennych potencjalnych uczestników szkoleń. 

 

Pytanie 3:  

Prosimy o przedstawienie przykładu Karty Zastosowań. 

Odpowiedź: 

W załączniku do wyjaśnień przedstawimy karty zastosowań na przykładzie szkoleń 

organizowanych w ramach projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed 

nadzwyczajnymi zagrożeniami – ISOK”,   

http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/projekty/isok/karty-zastosowan  

oraz karty zastosowań - dobre praktyki na przykładzie szkoleń organizowanych w ramach 

projektu „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z 

krajowym systemem zarządzania”, 

http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/projekty/gbdot/multimedia. 

 

Pytanie 4:  

Harmonogram Szkoleń ma być dostarczony do Zamawiającego w terminie dwóch dni od 

zawarcia Umowy. Harmonogram zawiera informację m.in. o miejscach odbywania się Szkoleń. 

http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/projekty/isok/karty-zastosowan
http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/projekty/gbdot/multimedia
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Natomiast propozycje Ośrodków szkoleniowych mają zostać przedstawione  

w terminie 3 dni od podpisania Umowy. prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia pkt 1, w rozdziale V.7. Załącznika nr 1 do SIWZ – SOPZ, który 

otrzymuje brzmienie:  

„ 1. Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiającego Harmonogram szkoleń w terminie 3 

dni roboczych od daty zawarcia Umowy.”.  

Jednocześnie  Zamawiający zmienie pkt 2, w rozdziale V.7. Załącznika nr 1 do SIWZ – SOPZ, 

który otrzymuje brzmienie:  

„ 2. Zamawiającym w terminie 1 dnia roboczego od daty przekazania przez Wykonawcę 

Harmonogramu szkoleń prześle drogą elektroniczną akceptację przekazanego Harmonogramu 

lub w przypadku wykrycia wad wezwie Wykonawcę do usunięcia wad w dostarczonym 

Harmonogramie i wyznaczy mu termin usunięcia wad.”. 

 

Pytanie 5:  

Ilu przedstawicieli Kartverket będzie prowadziło Wykłady? Czy znana jest przypuszczalna 

długość trwania takiego wykładu? Czy tłumacz będzie miał okazję wcześniej zapoznać się z 

tematyką wykładu? Czy czas przeznaczony na te wykłady wliczany jest do ogólnego czasu 

przeznaczonego na przeprowadzenie Szkoleń? Czy możliwe jest przeprowadzenie jednego 

takiego wykładu dla wszystkich Uczestników Szkolenia jednocześnie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający przewiduje maksymilanie dwóch przedstawicieli Kartverket. Przewidywany czas 

trwania wykładu łącznie dla dwóch prelegentów wynosi około jednej godziny. Czas 

przeznaczony na wykład przedstawicieli Kartverket wliczony jest do ogólnego czasu szkoleń. 

Zamawiający zaleca organizację wykładu dla wszystkich Uczestników Szkolenia jednocześnie. 

Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której grupa szkoleniowa będzie miała dzień przerwy 

między wykładami a warsztatami. 

 

Pytanie 6:  

W Zał. 1 do SIWZ określone są terminy, w jakich Wykonawca ma wykonać określone zadanie. 

Są one określanie ilością dni roboczych, jednak w niektórych przypadkach (np. Rozdz.V.6., 

pkt.1 lub rozdz. V.7. pkt 1) mówi się jedynie o ilości dni (brak określenia ""robocze""). Czy 

taki zapis jest prawidłowy? 
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Odpowiedź: 

Zamawiajcy uszczegóławia pkt 1, rozdział V.6. Załącznika nr 1 do SIWZ – SOPZ, który 

otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy przedstawi 

Zamawiającemu do wyboru co najmniej trzy propozycje Ośrodków szkoleniowych 

zlokalizowanych na terenie miasta Warszawa.”.  

 

Zamawiajcy uszczegóławia pkt 1, rozdział V.7. Załącznika nr 1 do SIWZ – SOPZ, który 

otrzymuje brzmienie: 

 „1. Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiającego Harmonogram szkoleń w terminie    3 

dni roboczych od daty zawarcia Umowy.”. 

 

Pytanie 7:  

Czy szkolenie ma być prowadzone w układzie wykład - warsztat dla każdej grupy osobno czy 

wykłady mogą być prowadzone dla wszystkich uczestników jednocześnie a warsztaty 

prowadzone w podziale na grupy? 

Odpowiedź: 

Z uwagi na krótki okres realizacji zamówienia oraz udział podczas wykładów przedstawicieli 

Kartverket, a także ilość noclegów potencjalnych uczestników szkoleń, Zamawijący zaleca aby 

szkolenia przeprowadzić w systemie dwudniowym tj:. pierwszy dzień wykład dla wszystkich 

uczestników szkoleń (150 osób), drugi dzień warsztaty w podziale na grupy. 

 

Pytanie 8:  

W Formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) w sformułowaniu dotyczącym 

oferowanego terminu wykonania Zamówienia czas ten należy określić w dniach roboczych czy 

też przedział czasowy, w jakim Zamówienie będzie realizowane? 

Odpowiedź: 

W rozdziale IV formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, termin realizacji 

należy określić w dniach roboczych. Zamawiający uszczegóławia zapisy SIWZ rozdział XIV, 

ust. 2, pkt 2: 

,,2) Zasady oceny według kryterium „Termin realizacji zamówienia” (T) (ilość dni 

roboczych):”. 
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Pytanie nr 9:  

Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy. W § 3 zamawiający wskazuje kwotę 

maksymalną wynagrodzenia, z rozbiciem wypłaty na poszczególne etapy (20%, 40%, 40%).  

1. Wnosimy o podanie, czy kwota maksymalna jaką należy wskazać w formularzu 

ofertowym, to iloczyn ilości osób przewidzianych do przeszkolenia 150 i kwoty podanej 

w formularzu ofertowym w pozycji 1 i 2? 

2. Czy w kwocie jednostkowej w formularzu ofertowym w pozycji nr 2 należy ująć kwotę 

z pozycji nr 1? 

3. Jeśli odpowiedź na pytanie drugie jest pozytywna, to wnosimy o podanie, co  

w sytuacji, kiedy nie zostanie zrekrutowana żądana ilość 150 osób? Jak zamawiający 

zamierza rozliczyć wynagrodzenie? 

Z uwagi na bardzo krótki okres realizacji- praktycznie dwudniową rekrutację, możliwe jest 

zrekrutowanie znacznie mniejszej liczy osób. 

Odpowiedź: 

W rozdziale III formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ oraz § 3 ust. 1 

projektu umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ, należy wpisać maksymalną wartość 

zamówienia obejmującą pozycje 1 i 2 w formularzu ofertowym. 

Kwoty w pozycji 1 i 2 rozdz. III formularza ofertowego są to jednostkowe kwoty i nie należy 

ich łączyć. Kwotę z pozycji 2 nie należy uwzlędniać w kwocie z pozycji nr 1. 

Z uwagi na to, iż szkolenie 150 osób jest jednym ze wskaźników projektu Zamawiający nie 

przewiduje efektów rekrutacji na poziomie niższym niż 150 osób. Jednak biorąc pod uwagę 

krótki okres realizacji Zamawijący dołoży wszelkich starań aby wspomóc wykonawcę  

w realizacji zamówienia. 

 

Pytanie nr 10: 

Dotyczy załącznika nr 2. W § 4 ust. 13 zamawiający zastrzega sobie prawo między innymi do: 

zgłaszania uwag i proponowania zmian na każdym etapie realizacji Umowy, w tym 

dotyczących: osób prowadzących szkolenia, szczegółowego harmonogramu realizacji szkoleń, 

programów szkoleniowych, wyposażenia ośrodków szkoleniowych, zakwaterowania i innych. 

Wnosimy, propozycje zmian zostały ograniczone do etapu, w którym następuje ustalenie np. 

treści programów szkoleniowych, wyposażenia ośrodków szkoleniowych  

z uwagi na fakt, że w tak napiętym terminie realizacji nie ma czasu na dokonywanie na każdym 

etapie  zmian, nie jest możliwe.   
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Odpowiedź: 

Zamawiający w § 4 ust. 13 pkt 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 

zmienia zapis, który otrzymuje brzmienie: 

„ 1) zgłaszania uwag i proponowania zmian w ramach danego etapu realizacji Umowy, w tym 

dotyczących: osób prowadzących szkolenia, szczegółowego harmonogramu realizacji szkoleń, 

programów szkoleniowych, wyposażenia ośrodków szkoleniowych, zakwaterowania i 

innych;”. 

 

Pytanie nr 11: 

Wnosimy o wykreślenie zapisów § 5 ust. 8 tj. że Wykonawca nie ma prawa do sprzedaży praw 

autorskich do Utworów, będących przedmiotem Umowy. Z uwagi bowiem na wymóg 

przeniesienia praw majątkowych autorskich na zamawiającego, takie zastrzeżenie mogłoby 

zostać potraktowane jako zaprzeczenie przeniesienia praw na zamawiającego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający usuwa postanowienia § 5 ust. 8 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do 

SIWZ. W związku z powyższym następuje zmiana numeracji kolejnych ustępów w § 5. 

 

Pytanie nr 12: 

Dotyczy załącznika nr 2. Wnosimy o zmianę zasad naliczania kar umownych. Zamawiający w 

§ 7 ust. 2 zastrzega sobie prawa naliczania kar za opóźnienia zamiast na zwłokę w sytuacji 

kiedy współpraca zamawiającego jest niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia działań 

objętych zamówieniem. Nie jest zatem możliwe nakładanie kar na wykonawcę w sytuacji, 

kiedy to opóźnienie może powstać z winy zamawiającego nie niezgodne z zasadami kodeksu 

cywilnego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisu w § 7 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do 

SIWZ. 

 

Pytanie nr 13: 

Wnosimy o skorygowanie zapisu § 7 ust. 3.: W przypadku naruszenia obowiązków, o których 

mowa w § 4 ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% 

maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, dla każdego 

stwierdzonego przypadku. I ograniczenie naliczenia kar wyłącznie do informacji objętych 

poufnością. 5% całkowitego wynagrodzenia za np. przekazanie osobie trzeciej przykładowo 
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fragmentu skryptu szkoleniowego, który idąc za praktyka GUGIK i tak jest udostępniany 

ogólnie na stronach zamawiającego, jest niezgodne z celem jakiemu maja służyc kary umowne.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisu w § 7 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do 

SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z § 4 ust. 6 pkt. 1 wszelkie dane, 

materiały i informacje powstałe w trakcie realizacji umowy nie mogą zostać udostępnione bez 

uprzedniej pisemnej zgody przez Zamawiającego. 

  

Pytanie nr 14: 

Wnosimy o zmianę zapisu z § 9 ust. 1 poprze jasne wskazanie podstaw odstąpienia oraz osobno 

podstaw wypowiedzenia umowy. Te dwie instytucje pociągają one za sobą różne skutki stad 

konieczne jest jednoznaczne uregulowanie tej kwestii. 

Wnosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie pod przesłanka wskazaną w § 9 ust. 1 pkt. 3 

załącznika nr 2 wzór umowy?    

 Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia § 9 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ poprzez 

usuniecie pkt. 3. Jednocześnie Zamawiajacy nie zmiania § 9 ust. 1 wzoru umowy tak aby 

wskazane były odręnie podstawy do odstąpienia i wypowiedzenia Umowy. Strony mogą 

przewidzieć w Umowie uprawnienia do wypowiedzenia umowy jak i odstąpienia od Umowy. 

Ta sama okoliczność lub zdarzenie może stanowić podstawę zarówno do wypowiedzenia jak i 

odstąpienia od Umowy.  

 

Pytanie nr 15:  

Wnosimy o wyjaśnienie treści zawartych w § 11. Zamawiający dysponuje zbiorem danych 

osobowych ze zbioru danych: Szkolenia z wykorzystania cyfrowych map hydrograficznych , 

zwanego dalej „Zbiorem danych”, dane z którego zostają powierzone Wykonawcy. 

Jednocześnie w ust. 4 Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych ze 

Zbioru danych, jeżeli osoba (potencjalny uczestnik szkolenia), której dane dotyczą, wyrazi 

zgodę na ich przetwarzanie. Wykonawca zobowiązuje się zebrać ww. zgody. Niewyrażenie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości 

uczestnictwa w szkoleniu.  

Wnosimy o wyjaśnienie, skoro zamawiający dysponuje już tymi danymi i powierza je 

Wykonawcy do przetwarzania w stopniu umożliwiającym realizację umowy. 
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Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 7 do SOPZ – Oświadczenie uczestnika szkolenia o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, administratorem zebranych danych przez 

wykonawcę jest Główny Geodeta Kraju, który powierza ich przetwarzanie wykonawcy. § 11 

projektu umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ mówi o tym, że Zamawiający jest 

administratorem danych a nie, że obecnie dysponuje Zbiorem danych. 

Pytanie nr 16: 

Wnosimy o wskazanie miejsca dokonywania odbioru, do którego wykonawca ma dostarczyć 

produkty do odbioru. Zazwyczaj jest to siedziba zamawiającego.   

Odpowiedź: 

Dostawa i odbór powstałych w ramach zamówienia produktów odbywać się będzie                         

w siedzibie Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 17:   

W rozdziale IV.2.1, ust. 4 Załącznika nr 1 do SIWZ-SOPZ, zamawiający określa, że: 

„Niedostarczenie do Zamawiającego opracowanej i uruchomionej ankiety w terminie 

określonym w ust. 1 skutkuje naliczeniem kar, o których mowa w §7 ust. 2 pkt 1 Umowy,  

od dnia upłynięcia terminu dostarczenia opracowania i dostarczenia ankiety, o którym mowa  

w ust. 2 do dnia dostarczenia do Zamawiającego opracowanej i uruchomionej ankiety.”. 

Wnioskujemy o wprowadzenie poprawki w SOPZ, polegającej na wskazaniu właściwego ust. 

zawierającego termin opracowania i dostarczenia ankiety.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapis rozdziału ust. 4, w rozdziale IV.2.1 Załącznika nr 1 do SIWZ – 

SOPZ, który otrzymuje brzmienie: 

 „4. Niedostarczenie do Zamawiającego opracowanej i uruchomionej ankiety w terminie 

określonym w ust. 2 skutkuje naliczeniem kar, o których mowa w §7 ust. 2 pkt 1 Umowy,  

od dnia upłynięcia terminu dostarczenia opracowania i uruchomienia ankiety, o którym mowa 

w ust. 2 do dnia dostarczenia do Zamawiającego opracowanej i uruchomionej ankiety.”. 

 

Pytanie nr 18:   

W rozdziale IV.2.1 Załącznika nr 1 do SIWZ-SOPZ Wymagania ogólne ankiety, w ust. 10 

Zamawiający określa, że: „Forma ankiety elektronicznej wymaga uzgodnień oraz zgody 

Zamawiającego.”. Prosimy o wyjaśnienie: 
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a.    o jaką „formę” wymagającą uzgodnień chodzi Zamawiającemu, tj. jakiego typu elementy 

nie opisane w SOPZ oraz zawarte w treści Ankiety, która stanowi załącznik nr 1 do SOPZ, 

wymagają uzgodnień?  

b.    Kiedy Zamawiający przewidział czas na uzgodnienia dotyczące wspomnianej powyżej 

„formy” Ankiety? Jeżeli nie wyznaczono w harmonogramie realizacji zadań takowego czasu, 

a zważywszy na niezwykle krótki termin realizacji, wnosimy o wykreślenie ust. 10, lub 

uszczegółowienie harmonogramu realizacji.  

Odpowiedź: 

Zamawiający przedstawił w załączniku nr 1 do SOPZ oraz w rozdziale IV.2 SOPZ propozyjcę 

wykonania ankiety (tj. minimalne wymagania), jednak istnieje możliwość propozcyji innego 

rozwiązania przez wykonawcę w takim przypadku treść i forma ankiety musi zostać 

uzgodniona z Zamawiającym. 

Analogicznie do zapisów ust. 3 rozdziału IV.2.1 SOPZ Zamawiający w terminie 1 dnia 

roboczego od daty uruchomienia przez Wykonawcę ankiety prześle drogą elektroniczną 

akceptację lub w przypadku wykrycia wad wezwie Wykonawcę do usunięcia wad i wyznaczy 

mu termin usunięcia wad. 

  

Pytanie nr 19:   

W rozdziale V.1, w ust. 1 Załącznika nr 1 do SIWZ – SOPZ Zamawiający określa, że: 

„Wykonawca dostarczy do Zamawiającego w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania 

drogą elektroniczną informacji o zakończeniu wypełniania ankiet, o której mowa w Rozdziale 

IV.2.1 ust. 4 wyniki ankiet w postaci dwóch produktów: 1) treść wszystkich wypełnionych 

ankiet w postaci bazy w pliku .xlsx,2) statystyki w formacie .xlsx, .pptx, .pdf obejmujące 

strukturę udzielonych odpowiedzi na każde pytanie zadane w ankiecie.”. Prosimy  

o wprowadzenie poprawki w SOPZ, polegającej na wskazaniu właściwego ust. zawierającego 

termin otrzymania informacji o zakończeniu wypełniania ankiet.  

Odpowiedź: 

Zamawiający uszczegóławia zapis rozdzialu IV.2 pkt 8 Załącznika nr 1 do SIWZ-SOPZ, który 

otrzymuje brzmienie: 

„8. Zamawiający niezwłocznie prześle Wykonawcy drogą elektroniczną informację  

o terminie zakończenia wypełniania ankiet.”. 

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis rozdziału V.1 pkt 1 Załącznika nr 1 do SIWZ -SOPZ,  

który otrzymuje brzmienie: 



Strona 10 z 20 
 
 
 

„1. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania 

drogą elektroniczną informacji o zakończeniu wypełniania ankiet, wyniki ankiet w postaci 

dwóch produktów:”. 

 

Pytanie nr 20:   

W rozdziale IV.3, ust. 26 Załącznika nr 1 do SIWZ-SOPZ, Zamawiający określa, że: 

„Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia na Stronie internetowej Szkoleń  

(w odpowiednich zakładkach) treści, które zostaną przekazane przez Zamawiającego po 

akceptacji projektu strony.”. W związku z niezwykle krótkim terminem realizacji, zwracamy 

się z prośbą o określenie w jakim terminie zostaną przekazane przez Zamawiającego 

wymienione wyżej treści, niezbędne do uzupełnienia strony internetowej.  

Jednocześnie w zaplanowaniu przekazania wyżej wymienionych treści prosimy  

o uwzględnienie harmonogramu, jaki został zaproponowany w pozostałych podpunktach 

rozdziału IV.3, który to harmonogram uwzględnia przekazanie projektów strony internetowej, 

zatwierdzenie projektu, testy akceptacyjne oraz uruchomienie strony internetowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający usuwa ust. 26, w rodziale IV.3, Załącznika nr 1 do SIWZ – SOPZ. W związku  

z powyższym zmianie ulega numeracja w rodziale IV.3.  

 

Pytanie nr 21:   

Czy Zamawiający dopuszcza, aby Ankiety o których mowa w rozdziale IV.2 Załącznika nr 1 

do SIWZ-SOPZ, zostały opracowane i wdrożone z wykorzystaniem komercyjnych rozwiązań 

funkcjonujących na rynku, a spełniających wymagania zawarte w SOPZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza opracowanie ankiet, o których mowa w rozdziale IV.2 Załącznika nr 

1 do SIWZ – SOPZ, z wykorzystaniem komercyjnych rozwiązań funkcjonujących na rynku. 

 

Pytanie nr 22:   

W rozdziale V.4 ust 9. Załącznika nr 1 do SIWZ-SOPZ Zamawiający określa, że: „Zakres 

szkoleń będzie podlegał aktualizacji tak, aby uwzględniał kolejne etapy realizacji Projektu 

enviDMS, a także przepisy prawa, w tym przepisy dotyczące prowadzenia rejestrów 

publicznych zawierających dane przestrzenne oraz zmiany technologiczne. W ślad za 

aktualizacją Zakresu szkolenia będą aktualizowane Materiały szkoleniowe.”. Prosimy o 

sprecyzowanie: 

a.    Kto będzie aktualizował zakres szkoleń?  
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b.    Jakie terminy w trakcie realizacji przygotowań do szkoleń, a także samych szkoleń zostały 

przyjęte dla procesu aktualizacji zakresu szkoleń?  

c.    Czy zapis ten odnosi się do realizacji projektu szkoleń „ Kompleksowa organizacja i 

przeprowadzenie szkoleń oraz identyfikacja „Dobrych praktyk” wykorzystania 

kartograficznych opracowań tematycznych w postaci Projektu enviDMS”? Jeżeli nie – 

wnioskujemy o jego wykreślenie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający usuwa ust. 9, rozdziału V.4 Załącznika nr 1 do SIWZ – SOPZ. W związku z tym 

zmianie ulega numeracja w ramach rozdziału V.4.  

 

Pytanie nr 23:   

W rozdziale V.5.1 ust. 6 Załącznika nr 1 do SIWZ-SOPZ, Zamawiający określa, że: 

„Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego format Podręcznika, rodzaj i rozmiar 

czcionki, rodzaj papieru (gramatura min. 100g/m2), rodzaj okładki (papier lakierowany min. 

Gramatura 250g/m2) oraz sposób wszycia w okładkę.”. Prosimy o doprecyzowanie, w jakim 

terminie Wykonawca ma przedstawić wymienione wyżej cechy podręcznika, a także w jakim 

terminie Zamawiający przedstawi akceptację bądź zgłosi uwagi do wymienionych wyżej cech 

podręcznika. 

Odpowiedź: 

Zamawiający uszczegóławia zapis ust. 6 w rozdziale V.5.1 Załącznika nr 1 do SIWZ – SOPZ: 

,,6. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od akceptacji konspektu merytorycznego szkoleń 

przedstawi do akceptacji Zamawiającego format Podręcznika, rodzaj i rozmiar czcionki, rodzaj 

papieru (gramatura min. 100g/m2), rodzaj okładki (papier lakierowany min. Gramatura 

250g/m2) oraz sposób wszycia w okładkę.”. 

 

Pytanie nr 24:   

W rozdziale V.5.1 ust. 8 Załącznika nr 1 do SIWZ-SOPZ, Zamawiający określa, że: 

„Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ostateczną wersję Podręcznika do akceptacji w 

formie wydruku próbnego, w terminie 2 dni roboczych od zaakceptowania przez 

Zamawiającego wersji elektronicznej Podręcznika.”. Prosimy o doprecyzowanie: 

a.    jakiego rodzaju parametry ma mieć wydruk próbny podręcznika? 

b.    jak ma zostać przedstawiony Zamawiającemu wydruk próbny podręcznika? 

Odpowiedź: 

Parametry wydruku próbnego podręcznika mają być zgodne z zapisem w rozdziale V.5.1  

ust. 6 Załącznika nr 1 do SIWZ – SOPZ. 
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Wydruk próbny Podręcznika należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie 2 dni 

roboczych od zaakceptowania przez Zamawiającego wersji elektronicznej Podręcznika. 

 

Pytanie nr 25:   

W rozdziale V.5.1 ust. 12 Załącznika nr 1 do SIWZ-SOPZ, Zamawiający określa, że: 

„Wykonawca wykona skład, łamanie tekstu oraz prace introligatorskie Podręcznika.”. Prosimy 

o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie prac introligatorskich przez 

profesjonalną firmę zewnętrzną?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami rozdziału III ust. 12 SIWZ  „Wykonawca może powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcy.”. Jednocześnie zgodnie z rozdziałem III ust. 15 SIWZ 

„(…) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców – 

zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza ofertowego.”. 

 

Pytanie nr 26:   

W rozdziale V.5.1 ust. 13 Załącznika nr 1 do SIWZ-SOPZ, Zamawiający określa, że: 

„Wykonawca wykona druk minimum 200 egzemplarzy Podręcznika.”. Prosimy  

o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wydruku podręcznika przez 

profesjonalną firmę zewnętrzną?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami rozdziału III ust. 12 SIWZ  „Wykonawca może powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcy.”. Jednocześnie zgodnie z rozdziałem III ust. 15 SIWZ 

„(…) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców – 

zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza ofertowego.”. 

 

Pytanie nr 27:   

W rozdziale V.5.3 ust. 2 Załącznika nr 1 do SIWZ-SOPZ, Zamawiający określa, że: 

„Zamawiający w terminie 2 dni roboczych zaakceptuje wzór Identyfikatora Uczestnika 

Szkolenia lub w przypadku wykrycia wad wezwie Wykonawcę do usunięcia wad  

w dostarczonym wzorze Identyfikatora Uczestnika Szkolenia i wyznaczy mu termin usunięcia 

wad.”. W związku z ograniczonym czasem na realizację zamówienia wnioskujemy  

o zmniejszenie czasu na akceptację przez Zamawiającego wzoru identyfikatora z 2 (dwóch) do 

1 (jednego) dnia. Na poparcie niniejszego wniosku należy wskazać czas, jaki został 
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przewidziany na zaakceptowanie treści i grafiki Podręcznika (patrz: rozdział V.5.1, ust. 3), 

będącego materiałem obszerniejszym względem omawianego w niniejszym akapicie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapis V.5.3 ust. 2 Załącznika nr 1 do SIWZ – SOPZ, który otrzymuje 

brzmienie:  

„ 2. Zamawiający w terminie 1 dnia roboczego zaakceptuje wzór Identyfikatora Uczestnika 

Szkolenia lub w przypadku wykrycia wad wezwie Wykonawcę do usunięcia wad  

w dostarczonym wzorze Identyfikatora Uczestnika Szkolenia i wyznaczy mu termin usunięcia 

wad.”. 

 

Pytanie nr 28:   

W rozdziale V.6.2 ust. 2, ppkt. 1 Załącznika nr 1 do SIWZ-SOPZ, Zamawiający określa, że: 

„projektor multimedialny o rozdzielczości co najmniej 1800x800;”. Prosimy  

o doprecyzowanie rozdzielczości urządzenia wyświetlającego obraz lub wskazanie 

przykładowych urządzeń jakimi powinien dysponować lokal w którym mają się odbyć 

szkolenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapisy rozdziału V.6.2, ust. 2, pkt. 1, Załącznika nr 1 do SIWZ – SOPZ, 

który otrzmuje brzmienie: 

„1) projektor multimedialny w rozdzielczości FullHD czyli 1920x1080;”. 

 

Pytanie nr 29:   

W rozdziale V.7 ust. 5 Załącznika nr 1 do SIWZ-SOPZ, Zamawiający określa, że: 

„Harmonogram szkoleń musi zawierać szczegółowe informację na temat terminów, miejsc oraz 

godzin przeprowadzenia Szkoleń przez Wykonawcę z podziałem na Grupy szkoleniowe  

i liczbę Uczestników w poszczególnych Grupach.”. Jakie „miejsca” i szczegółowe informacje 

o nich mają zostać przedstawione w Harmonogramie, który ma zostać przedłożony 

Zamawiającemu na dzień przed wskazaniem propozycji lokalizacji przeprowadzenia szkoleń – 

patrz: rozdział V. 6 ust 1. Załącznika nr 1 do SIWZ-SOPZ (cytując: „Wykonawca  

w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu do wyboru co najmniej 

trzy propozycje Ośrodków szkoleniowych zlokalizowanych na terenie miasta Warszawa.”). 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż pisząc o miejscach oraz szczegółowych informacji o nich ma na 

uwadze dane, o których mowa w rozdziale V.6 Załącznika nr 1 do SIWZ – SOPZ. 
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Pytanie nr 30:   

W rozdziale IV.4. ust. 1 Załącznika nr 1 do SIWZ-SOPZ Zamawiający określa, iż Pakiet 

Informacyjny należy dostarczyć do podpisu do Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od 

akceptacji Listy Potencjalnych Uczestników Szkoleń oraz rozesłać zgodnie  

z zamieszczonymi na liście adresami w terminie 1 dnia roboczego od przekazania przez 

Zamawiającego podpisanego Pakietu Informacyjnego. Prosimy o sprecyzowanie w jakim 

terminie Zamawiający przekaże Wykonawcy podpisany Pakiet Informacyjny.  

Odpowiedź: 

Zmawiający Zobowiązuje się do podpisania Pakietu Informacyjnego w terminie 2 dni 

roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę Pakietu Informacyjnego do podpisu. 

 

Pytanie nr 31:   

Pakiet Informacyjny - Dokument wysyłany do wszystkich potencjalnych uczestników szkoleń 

informujący i zapraszający do udziału w szkoleniach – zgodnie z rozdziałem IV.4 ust. 1 i 2 

Załącznika nr 1 do SIWZ-SOPZ wymaga wydrukowania, przesłania do Zamawiającego, 

podpisania przez Zamawiającego, a następnie odesłania do Wykonawcy w celu dalszego 

rozdysponowania w postaci zaproszeń dla Uczestników. W związku z niezwykle ograniczonym 

czasem na realizację zamówienia zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza 

zastąpienie tej formy przygotowania pakietu informacyjnego na postać elektroniczną 

dokumentu zawierającą wymagane oznaczenia, która może w zupełności wystarczyć jako 

dokument zapraszający do udziału w szkoleniach. Zmiana pozwala skrócić czas formalności 

związanych z przygotowaniem i rekrutacją uczestników.   

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza przekazanie do Zamawiającego Pakietu Informacyjnego w formie 

elektonicznej. W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis rozdziału IV. 4, pkt 1 

Załącznika nr 1 do SIWZ – SOPZ. 

„ 1. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od dnia akceptacji Listy potencjalnych 

uczestników dostarczy w formie elektronicznej do Zamawiającego do podpisu Pakiet 

Informacyjny.”. 

 

Pytanie nr 32:   

W rozdziale IV.4. ust. 2 Załącznika nr 1 do SIWZ-SOPZ Zamawiający określa, że 

„Wykonawca w terminie 1 dnia roboczego od dnia przekazania przez Zamawiającego 

podpisanego Pakietu Informacyjnego roześle Pakiet informacyjny drogą elektroniczną zgodnie 
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z adresami znajdującymi się na Liście potencjalnych Uczestników Szkoleń oraz  

w tym samym terminie przygotuje zestawienie, które zawierać będzie informację o wysłaniu 

Pakietu Informacyjnego wraz z potwierdzeniem odbioru wiadomości przez adresata.” Nie jest 

realne, aby tak szybko uzyskać potwierdzenia od wszystkich adresatów korespondencji. 

Jednocześnie w rozdziale IV.4 ust. 3 Zamawiający określa, że: „Jako potwierdzenie odbioru 

wiadomości Zamawiający rozumie co najmniej informację zwrotną od adresata  

z potwierdzeniem otrzymania wiadomości lub w uzasadnionych przypadkach informację 

zwrotną z serwera pocztowego o dostarczeniu wiadomości na wskazany adres”. Prosimy  

o wyjaśnienie jakiego typu przypadki będą uznawane ze uzasadnione.   

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapis ust. 2 w rozdziale IV.4 Załącznika nr 1 do SIWZ – SOPZ: 

,,2. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego 

podpisanego Pakietu Informacyjnego roześle Pakiet informacyjny drogą elektroniczną zgodnie 

z adresami znajdującymi się na Liście potencjalnych Uczestników Szkoleń oraz  

w tym samym terminie przygotuje zestawienie, które zawierać będzie informację o wysłaniu 

Pakietu Informacyjnego wraz z potwierdzeniem odbioru wiadomości przez adresata.”. 

 

Zamawiający zmienia zapis ust. 3 w rozdziale IV.4 Załącznika nr 1 do SIWZ – SOPZ: 

,, 3. Jako potwierdzenie odbioru wiadomości Zamawiający rozumie co najmniej informację 

zwrotną od adresata z potwierdzeniem otrzymania wiadomości lub w uzasadnionych 

przypadkach informację zwrotną z serwera pocztowego o przeczytaniu wiadomości na 

wskazany adres.”. 

 

Uzasadniony przypadek to taki, w którym wykonawca nie otrzyma informacji potwierdzającej 

odbiór wiadomości przez potencjalnego Uczestnika Szkolenia  w terminie,             o którym 

mowa w ust. 2 w rozdziale IV.4 Załącznika nr 1 do SIWZ – SOPZ.  

 

Pytanie nr 33:   

W rozdziale IV.4 ust. 3 Załącznika nr 1 do SIWZ-SOPZ Zamawiający określa, że: „Jako 

potwierdzenie odbioru wiadomości Zamawiający rozumie co najmniej informację zwrotną od 

adresata z potwierdzeniem otrzymania wiadomości lub w uzasadnionych przypadkach 

informację zwrotną z serwera pocztowego o dostarczeniu wiadomości na wskazany adres”. 

Prosimy o doprecyzowanie:   

a.    Jaki serwer pocztowy ma na myśli Zamawiający: serwer pocztowy wysyłający wiadomość 

czy też serwer pocztowy odbierający wiadomość?  
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b.    Jakiego rodzaju informacja zwrotna z serwera pocztowego będzie uznawana za 

potwierdzenie dostarczenia wiadomości na wskazany adres? Ze względu na zróżnicowaną, 

niemożliwą do zweryfikowania lub przewidzenia konfigurację serwera pocztowego 

odbierającego wiadomości doprecyzowanie to jest konieczne do określenia sposobu 

weryfikacji korespondencji.   

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapis ust. 3 w rozdziale IV.4 Załącznika nr 1 do SIWZ – SOPZ: 

,, 3. Jako potwierdzenie odbioru wiadomości Zamawiający rozumie co najmniej informację 

zwrotną od adresata z potwierdzeniem otrzymania wiadomości lub w uzasadnionych 

przypadkach informację zwrotną z serwera pocztowego o przeczytaniu wiadomości na 

wskazany adres.”. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż potwierdzenie o przeczytaniu wiadomości powinno 

zostać przesłane z serwera pocztowego odbiorcy wiadomości. 

Jako potwierdzenie odbioru wiadomości Zamawiający rozumie co najmniej informację zwrotną 

od adresata o treści: ,,Wiadomość przeczytano (…)”. 

 

Pytanie nr 34:   

W rozdziale V.2 ust. 4 Załącznika nr 1 do SIWZ-SOPZ Zamawiający podaje, że czas rekrutacji 

na szkolenia wynosić będzie 2 dni robocze, a w ust. 5 pkt. 2 określa, iż podczas procesu 

rekrutacji Wykonawca odpowiada za „przyjmowanie oryginałów wymaganych dokumentów”. 

Wskazany okres na przeprowadzenie rekrutacji wraz z pozyskaniem oryginałów dokumentów 

rekrutacyjnych jest kategorycznie za krótki. Potwierdza to dotychczasowe doświadczenie 

Wykonawcy projektów szkoleniowych dla dużych grup uczestników. Wnosimy o przedłużenie 

czasu rekrutacji i zmianę zapisu ust. 5, pkt. 2 na: „przyjmowanie skanu lub faxu wymaganych 

dokumentów tj. Metryczki uczestnika szkolenia, Zgłoszenia na szkolenie, Deklarację 

uczestnictwa w szkoleniu oraz Oświadczenie ze zgodą na przetwarzania danych osobowych.” 

Jednocześnie proponujemy, aby dodać zapis określający możliwość przesłania oryginałów 

dokumentów do 7 dni przed szkoleniem.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapis w rozdziale V.2 ust. 4 Załącznika nr 1 do SIWZ – SOPZ, który 

otrzymuje brzmienie: 

„ 4. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego wstępnej 

Listy Uczestników Szkolenia zobowiązany jest do przeprowadzenia rekrutacji i dostarczenia 

do Zamawiającego Listy Uczestników Szkoleń.”. 
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Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis w rozdziale V.2 ust. 5 pkt 2 Załącznika nr 1 do SIWZ 

– SOPZ, który otrzymuje brzmienie: 

,,2) przyjmowanie skanu lub faxu wymaganych dokumentów tj. Metryczki uczestnika 

szkolenia, Zgłoszenia na szkolenie, Deklarację uczestnictwa w szkoleniu oraz Oświadczenie ze 

zgodą na przetwarzania danych osobowych. Oryginały wymaganych wyżej dokumentów 

zostaną dostarczone Zamawiającemu w dniu szkolenia;”. 

 

Ponadto Zamawiający zmienia zapis w rozdziale V.2 ust. 3  Załącznika nr 1 do SIWZ – SOPZ, 

który otrzymuje brzmienie: 

„3. Zamawiający w terminie 1 dnia roboczego od daty przekazania przez Wykonawcę 

Wyników ankiet przekaże Wykonawcy wstępną Listę Uczestników Szkoleń.”. 

 

Pytanie nr 35:   

W rozdziale IV.2.2 ust. 1 Załącznika nr 1 do SIWZ-SOPZ  określone jest, iż „Ankieta musi 

posiadać mechanizm kontroli dostępu do ankiet, pozwalający Zamawiającemu między innymi 

na tworzenie ankiet, wgląd w wypełnione ankiety, korektę wypełnionych ankiet dla grup jak  

i pojedynczych użytkowników(…)”. Prosimy o wyjaśnienie:  

c.    Jakiego typu korekty już wypełnionych ankiet Zamawiający chce dokonywać?  

d.    Jakie „grupy użytkowników” Zamawiający ma na myśli?   

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapis ust. 1 w rozdziale IV.2.2 Załącznika nr 1 do SIWZ – SOPZ, który 

otrzymuje brzmienie: 

,,1. Ankieta musi posiadać rozbudowany mechanizm dostępu do ankiet, pozwalający między 

innymi na określenie zakresu uprawnień (np. wgląd w wypełnione ankiety, korekcja 

wypełnionych ankiet) dla pojedynczych użytkowników. Wszelkie czynności związane  

z wypełnianiem i modyfikacją ankiet powinny być rejestrowane  

z uwzględnieniem danych przed i po modyfikacji oraz użytkownika, który tej zmiany 

dokonał.”. 

 

Pytanie nr 36:   

W rozdziale V.2 ust. 3 Załącznika nr 1 do SIWZ-SOPZ Zamawiający określa, że: „ 

Zamawiający w terminie 1 dnia roboczego od dnia akceptacji Wyników ankiet przekaże 

Wykonawcy wstępną Listę Uczestników Szkoleń.”. Ponieważ po stronie Wykonawcy leży 

obowiązek zrekrutowania 150 osób, które wezmą udział w szkoleniu prosimy  

o doprecyzowanie ile osób Wykonawca przewiduje umieścić na wstępnej Liście Uczestników 
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Szkoleń? 

Odpowiedź: 

Lista Uczestników Szkoleń uzależniona jest od wyników wypełnienionych ankiet, tzn. liczba 

uczestników szkolenia na Liście Uczestników Szkoleń przekazanej przez Zamawiającego 

będzie równa ilości osób, które wypełniły ankiety (max. 150 osób). 

 

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis ust. 3 w rozdziale V.2 Załącznika nr 1 do SIWZ – 

SOPZ, który otrzymuje brzmienie: 

„3. Zamawiający w terminie 1 dnia roboczego od daty przekazania przez Wykonawcę 

Wyników ankiet przekaże Wykonawcy Listę Uczestników Szkoleń.”. 

 

Ponadto Zamawiający zmienia zapis ust. 4 w rozdziale V.2 Załącznika nr 1 do SIWZ – SOPZ, 

który otrzymuje brzmienie: 

,,4. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego Listy 

Uczestników Szkolenia zobowiązany jest do przeprowadzenia rekrutacji i dostarczenia do 

Zamawiającego Listy Uczestników Szkoleń.”. 

 

Pytanie nr 37:   

Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ-SOPZ rozdział VI.1 pkt. 5 Zamawiający zawarł 

wymóg zapewnienia tłumacza języka angielskiego w czasie prowadzonych wykładów przez 

przedstawiciela firmy Kartverket.   

Wymóg jednak nie określa rodzaju tłumaczenia, które to można podzielić na: 

konsekutywne i symultaniczne.   

Mając na względzie brak wskazania, konkretnego rodzaju tłumaczenia zwracamy się z 

pytaniem, czy wybór ten zależy wyłącznie od Wykonawcy?    

Odpowiedź: 

Zamawiający uszczegóławia zapis ust. 5 w rozdziale VI.1 Załącznika nr 1 do SIWZ – SOPZ, 

który otrzymuje brzmienie: 

 „5. Z uwagi na realizację projektu enviDMS w ramach partnerstwa z Kartverket - Norweskim 

Urzędem ds. Kartografii, Wykonawca w czasie prowadzonych wykładów przez 

przedstawiciela Kartverket zapewni tłumacza. Zamawiający zaleca tłumaczenie konsekutywne. 

Propozycje innych metod tłumaczenia zostaną uzgodnione i zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą szczegółowy plan prowadzenia 

wykładów w języku angielskim. Szacuje się, że zostanie przeprowadzony 1 wykład dla każdej 

grupy szkoleniowej. 
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Pytanie nr 38:   

Odwołując się do IV.3 17., czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie innego sytemu CMS 

(np. Wordpres lub Joomla) niż Squiz Matrix? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie innego sytemu niż Squiz Matrix. Jednocześnie 

Zamawiający usuwa ust. 17 w rozdziale IV.3, w związku z tym następuje zmiana numeracji 

kolejnych ustępów w rozdziale IV.3. 

 

Pytanie nr 39:   

Odwołując się do V.2 5. 2), czy zamawiający dopuszcza wcześniejsze zebranie od osób 

wypełniających ankietę rekrutacyjną wymaganych dokumentów, tj.: metryczki uczestnika 

szkolenia, zgłoszenia na szkolenie, deklarację uczestnictwa oraz oświadczenie ze zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych, jako załącznik ankiety w formie skanu lub fotografii  

w trakcie wypełniania ankiet, a także w sposób analogowy od momentu wypełnia ankiet aż do 

momentu zakończenia rekrutacji. Rozwiązanie to w znaczy sposób przyspieszyło by  

i zautomatyzowało proces rekrutacji, gdyż w założonych ramach czasowych SIWZ zebranie 

wszelkiej dokumentacji od wszystkich potencjalnych uczestników szkoleń jest niemożliwe. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wcześniejsze zebranie wyżej wymienionych wymaganych 

dokumentów od potencjalnych uczestników szkoleń wypełniających ankietę. 

 

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis w rozdziale V.2 ust. 5 pkt 2 Załącznika nr 1 do SIWZ 

– SOPZ, który otrzymuje brzmienie: 

,,2) przyjmowanie skanu lub faxu wymaganych dokumentów tj. Metryczki uczestnika 

szkolenia, Zgłoszenia na szkolenie, Deklarację uczestnictwa w szkoleniu oraz Oświadczenie ze 

zgodą na przetwarzania danych osobowych. Oryginały wymaganych wyżej dokumentów 

zostaną dostarczone Zamawiającemu w dniu szkolenia;”. 

 

Pytanie nr 40:   

Odwołując się do VI.8 5. czy Zamawiający wie że Wykonawca w ramach przygotowania 

programu szkoleń nie będzie mógł podać: Podziału na bloki tematyczne oraz zakresu 

godzinowego dla poszczególnego tematu poruszanego w trakcie Szkolenia wraz z krótkim 

opisem realizowanego tematu, bez zaakceptowania konspektu merytorycznego szkoleń którego 

akceptacja jest zaplanowana przez Zamawiającego później. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający usuwa pkt.2 w ust. 5 w rodziale V.8 w Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ.                  

W związku z powyższym następuje zmiana numeracji kolejnych punktów w ust. 5 rodziału 

V.8.  

 

Pytanie nr 41:   

Odnosząc się do treści wzoru umowy § 5 pkt 3 czy Zamawiający w umowie dopuścił by zapis 

polegający na udzieleniu licencji do treści zeszytów ćwiczeń, zamiast przeniesienia autorskich 

praw majątkowych, na takich samych polach eksploatacji oraz jakie definiuje umowa w pkt. 4 

- 13. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dpuszcza udzielania lecencji i tym samym nie wprowadza zmian w § 5 pkt 3 

wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.   

 

                                                                          Z upoważnienia Głównego Geodety Kraju  

                                                                 DORADCA GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU 

                                                           - / -  

                                                   Adrian Przepiórka 

 


