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I. Przedmiot zamówienia i termin realizacji 

1. Wprowadzenie 

Dokument przedstawia opis przedmiotu zamówienia na  przeprowadzenie szkoleń wśród 

pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pracowników GUGiK/CODGiK w ramach 

projektu K-GESUT. 

Tabela 1 Słownik użytych terminów i skrótów. 

Pojęcie/Skrót Opis 

ankieta ewaluacyjna 

 

Ankieta rozdawana na każdym szkoleniu, wypełniana przez każdego 

Uczestnika Szkolenia, mająca na celu ocenę programu szkolenia, 

przeprowadzenia szkolenia oraz ocenę sposobu organizacji szkolenia. 

certyfikat udziału w szkoleniu 

 

Świadectwo potwierdzające ukończenie szkolenia przygotowane przez 

Wykonawcę dla każdego Uczestnika Szkolenia, zawierające 

przynajmniej imię i nazwisko Uczestnika Szkolenia, nazwę szkolenia i 

jego termin, zakres tematyczny, podpis osoby upoważnionej przez 

Zamawiającego do podpisania świadectwa, oznakowanie zgodne z 

wymaganiami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

CODGiK Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

ćwiczenia 

 

Zajęcia praktyczne mające na celu pogłębienie umiejętności 

Uczestników Szkolenia w określonym zakresie.  

e-usługi Usługi, o których mowa w Studium Wykonalności projektu K-GESUT. 

dokumentacja rozliczeniowa 

 

Raporty przygotowywane przez Wykonawcę i przedkładane 

Zamawiającemu (raport ze szkolenia, raport etapowy, raport końcowy), 

protokoły przekazania dokumentacji lub materiałów Zamawiającemu, 

protokoły odbioru poszczególnych etapów zamówienia lub ich części, 

protokół końcowy. 

dokumentacja szkoleniowa 

 

Dokumentacja obejmująca listy, zgłoszenia, deklaracje, metryki oraz 

potwierdzenia Uczestników Szkoleń. 

dzień szkoleniowy 

 

Dzień roboczy (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni 

ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9 do 18, w którym 

odbywa się szkolenie w wymiarze nie krótszym niż 5 godzin i nie 

przekraczającym 9 godzin szkoleniowych. 

GESUT 

 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 

ust. 1a pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629, z późn. zm.). 

godzina szkoleniowa 

 
45 minut zegarowych zajęć szkoleniowych prowadzonych bez przerwy. 

grupa szkoleniowa 

 

Grupa Uczestników Szkolenia zrekrutowana wśród pracowników SGiK 

licząca nie więcej niż 10 osób a w przypadku Szkolenia dla 

GUGiK/CODGiK – 15 osób. W uzasadnionych przypadkach (np. 

wykłady), uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, 

grupa szkoleniowa może być większa niż 10 osób. Każdej grupie 

szkoleniowej zostanie przypisany numer identyfikacyjny. 

GUGiK Główny Urząd Geodezji i Kartografii. 

lista obecności 

 

Dokument potwierdzający obecność Uczestnika Szkolenia na zajęciach, 

zawierający jego własnoręczny podpis we wskazanym miejscu.  

OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik do Specyfikacji Istotnych 
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Warunków Zamówienia definiujący zadania Wykonawcy oraz 

przedmiot i zakres zamówienia. 

projekt K-GESUT 

Projekt K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 2 ,,E -administracja i otwarty rząd”. 

materiały e-learningowe 

 

Materiały wykorzystywane do celów informacyjno - szkoleniowych 

przez Uczestników Szkoleń, przekazywane Zamawiającemu w formie 

umożliwiającej zamieszczenie ich w lokalizacji wskazanej przez 

Zamawiającego. 

materiały promocyjne 

 

Materiały zaprojektowane i dostarczone przez Wykonawcę dla 

Uczestników Szkoleń, obejmujące m. in: notes, teczkę, torbę papierową 

- reklamową, metalowy długopis, pamięć USB (min. 8GB), 

identyfikatory uczestników. 

materiały szkoleniowe 

 

Materiały opracowane przez Wykonawcę dla Uczestników Szkoleń, w 

szczególności obejmujące: podręczniki, prezentacje szkoleniowe, 

konspekty wykładów, opisy ćwiczeń i warsztatów komputerowych.  

metryczka uczestnika 

 

Dokument zawierający informacje o Uczestniku Szkolenia, takie jak: 

imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa podmiotu, który 

reprezentuje uczestnik, adres e-mail, telefon kontaktowy. 

miejsce zakwaterowania 

 

Hotel (ośrodek), w którym zakwaterowani zostaną Uczestnicy 

Szkolenia na czas szkolenia. 

NNW 

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – obowiązkowe 

dla każdego Uczestnika Szkolenia. 

ODGIK 

 

Powiatowy, Miejski lub Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej realizujący zadania związane z GESUT. 

ośrodek szkoleniowy 

 

Ośrodek, na terenie którego prowadzone będzie szkolenie, z 

ogólnodostępnymi usługami internetowymi, telefonicznymi, 

faksowymi oraz drukowania i kopiowania, a także z salami 

wykładowymi i salami przystosowanymi do zajęć praktycznych 

wyposażonymi w odpowiedni sprzęt. 

podręczniki dla Uczestników 

Szkoleń 

 

Publikacja opracowana przez Wykonawcę zawierająca omówienie 

zagadnień objętych programem Szkolenia. Publikacja musi być 

opublikowana w nakładzie wystarczającym do przekazania po 1 

egzemplarzu dla każdego Uczestnika Szkolenia i 20 egzemplarzy 

Zamawiającemu. Wersja elektroniczna podręcznika z aktywnymi  

hiperlinkami będzie zamieszczona, w postaci materiałów e-

learningowych w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. 

strona informacyjno-edukacyjna 

 

Zaprojektowana przez Wykonawcę strona internetowa szkoleń pełniąca 

funkcje informacyjne, zapewniająca możliwość zgłaszania uwag i 

zadawania pytań, korzystania z materiałów e-learningowych, 

funkcjonująca w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. 

pracownicy SGiK 

 

Pracownicy organów administracji w Służbie Geodezyjnej i 

Kartograficznej wchodzący w skład starostwa powiatowego, urzędu 

miasta lub urzędu gminy. 

pracownicy GUGiK/CODGiK 
Pracownicy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i Centralnego 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

program Szkolenia dla pracowników 

SGiK 

 

Szczegółowy opis treści szkoleniowych opracowany przez Wykonawcę 

na potrzeby ww. Szkolenia, zgodny z wytycznymi przekazanymi przez 

Zamawiającego. 
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program Szkolenia dla  

pracowników GUGiK/CODGiK 

 

Szczegółowy opis treści szkoleniowych opracowany przez Wykonawcę 

na potrzeby ww. Szkolenia, zgodny z wytycznymi przekazanymi przez 

Zamawiającego. 

raport etapowy 

 

Raport zawierający między innymi podsumowanie prac wykonanych w 

trakcie realizacji danego etapu zamówienia. 

raport końcowy 

 

Raport zawierający podsumowanie prac wykonanych w trakcie 

realizacji zamówienia.  

raport ze Szkolenia 

 

Raport z każdego przeprowadzonego Szkolenia przygotowany dla 

każdej grupy szkoleniowej, posiadający numer identyfikacyjny grupy. 

rekrutacja 

 

Nabór wśród pracowników SGiK oraz wśród pracowników 

GUGiK/CODGiK na Uczestników Szkoleń. 

SGiK Służba Geodezyjna i Kartograficzna. 

Szkolenie 

 

Zajęcia mające na celu pogłębienie wiedzy Uczestników Szkoleń na 

temat określonego zagadnienia, składające się z odczytu, dyskusji i 

ćwiczeń, zakończone sformułowaniem wniosków.  

Szkolenie dla SGiK 

 

Szkolenie przeznaczone dla 760 uczestników – pracowników SGiK, 

prowadzone w trybie 3 dniowego szkolenia, obejmującego łącznie 20 

godzin szkoleniowych dla każdego Uczestnika. 

Szkolenie dla GUGiK/CODGiK 

 

Szkolenie przeznaczone dla 15 uczestników – pracowników 

GUGiK/CODGiK prowadzone w trybie 3 dniowego szkolenia, 

obejmującego łącznie 20 godzin szkoleniowych dla każdego 

Uczestnika. 

Uczestnik Szkolenia dla SGiK 

 

Osoba rekrutowana spośród pracowników SGiK, która została 

zakwalifikowana do udziału w szkoleniu i wypełniła deklarację 

uczestnictwa. 

Uczestnik Szkolenia dla 

GUGiK/CODGiK 

 

Osoba rekrutowana spośród pracowników GUGiK/CODGiK, która 

została zakwalifikowana do udziału w szkoleniu i wypełniła deklarację 

uczestnictwa. 

Umowa Umowa, która zostanie zawarta na realizację niniejszego Zamówienia. 

Ustawa Pgik 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1629, z późn. zm.). 

uzgodnienie GESUT 
Zespół czynności składających się na wydanie opinii, o której mowa 

w art. 28e ust. 1 pkt 1 ustawy Pgik. 

warsztaty komputerowe 

 

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem komputera, specjalistycznych 

aplikacji i odpowiednich danych, mające na celu pogłębienie 

praktycznych umiejętności Uczestników Szkoleń w określonym 

zakresie. Warsztaty komputerowe prowadzone są na sprzęcie 

komputerowym oraz przy wykorzystaniu oprogramowania i danych 

zapewnionych przez Wykonawcę. 

wykład 

 

Zajęcia szkoleniowe polegające na ustnym przekazywaniu wiedzy 

Uczestnikom Szkoleń, którzy zadają pytania lub dyskutują po 

zakończeniu wykładu (wykładowca może dopuścić możliwość 

zadawania pytań w trakcie trwania wykładu). Wykład wspomagany jest 

prezentacjami szkoleniowymi oraz konspektami wykładów 

przekazanymi Uczestnikom Szkoleń  przed rozpoczęciem zajęć.  

Wykonawca Podmiot, który zawarł Umowę z Zamawiającym. 

zajęcia praktyczne 

 

Ćwiczenia, warsztaty komputerowe umożliwiające samodzielne 

wykonywanie czynności. 

zajęcia szkoleniowe Wykłady i zajęcia praktyczne, prowadzone przez Wykonawcę według 
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 programu szkoleniowego i w ośrodku szkoleniowym zaakceptowanym 

przez Zamawiającego. 

Zamawiający 
Skarb Państwa – Główny Urząd Geodezji i Kartografii  

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa 

2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń 

wśród pracowników SGiK oraz pracowników GUGiK/CODGiK, w zakresie możliwości 

wykorzystania osiągniętych w ramach projektu K-GESUT rezultatów oraz upowszechniania 

wiedzy z zakresu jakości danych i systemów informacji przestrzennej.  

Usługa obejmuje również identyfikację i analizę „Dobrych praktyk” wykorzystania danych 

GESUT oraz zebranie „Dobrych praktyk” w formie prezentacji multimedialnych. 

Szkoleniem objętych zostanie 760 osób zrekrutowanych spośród pracowników SGIK (średnio 

dwóch pracowników z każdego ODGIK) oraz 15 osób zrekrutowanych spośród pracowników 

GUGiK/CODGiK. Każdy zakwalifikowany Uczestnik będzie brał udział w 20 godzinach 

szkolenia, w zależności od przynależności do grupy tematycznej.  

3. Termin realizacji 

Usługa realizowana będzie od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2018r. 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  

i zapisami niniejszego OPZ. 

 

II. SPECYFIKACJA SZKOLENIA  

1. Dla pracowników SGIK 

a) W Szkoleniu dla SGiK weźmie udział 760 osób zrekrutowanych spośród pracowników 

SGiK, nie będących pracownikami IT. 

b) Każdy Uczestnik Szkolenia będzie uczestniczył w 20 godzinach zajęć szkoleniowych. 

c) Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładów i zajęć praktycznych (ćwiczeń, 

warsztatów komputerowych).  

d) Wykłady stanowić będą około 1/4 czasu szkolenia. 

e) Zajęcia praktyczne stanowić będą około 3/4 czasu szkolenia. 

f) Szkolenie będzie prowadzone w dni robocze w godzinach od 9 do 18. Dzienny wymiar 

zajęć szkoleniowych powinien wynosić nie mniej niż 5 i nie więcej niż 9 godzin 

szkoleniowych,  wliczając przerwy kawowe i przerwę obiadową.  

g) Wykonawca zapewni każdego dnia szkolenia co najmniej dwie przerwy tzw. kawowe po 10 

minut każda oraz przerwę obiadową trwającą maksymalnie 40 minut. 

h) Szkolenie będzie przeprowadzone w podziale na grupy. Jedna grupa nie może liczyć więcej 

niż 10 osób. W przypadku wykładów grupa szkoleniowa nie może być większa niż 50 osób. 
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i) Zajęcia praktyczne prowadzone będą w systemie 1 trener na 10 Uczestników Szkolenia. 

j) W trakcie zajęć praktycznych przy jednym stanowisku komputerowym pracować będzie 

jedna osoba - „jeden Uczestnik Szkolenia na jeden komputer”. 

k) Zajęcia praktyczne prowadzone będą na sprzęcie komputerowym oraz przy wykorzystaniu 

oprogramowania zapewnionego przez Wykonawcę i danych zapewnionych przez 

Wykonawcę lub Uczestników Szkoleń.  

 

2. Dla pracowników GUGiK/CODGiK 

a) Szkolenie przeznaczone jest dla 15 osób rekrutowanych spośród pracowników  

GUGiK/CODGiK. 

b) Każdy Uczestnik Szkolenia będzie uczestniczyć w 20 godzinach szkoleniowych zajęć. 

c) Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładów i zajęć praktycznych (ćwiczeń, 

warsztatów komputerowych). 

d) Wykłady stanowić będą około 1/4 czasu Szkolenia. 

e) Zajęcia praktyczne stanowić będą około 3/4 czasu Szkolenia. 

f) Szkolenie będzie prowadzone w dni robocze, w godzinach od 9 do 18. Dzienny wymiar 

zajęć szkoleniowych powinien wynosić nie mniej niż 5 i nie więcej niż 9 godzin 

szkoleniowych, wliczając przerwy kawowe i przerwę obiadową. 

g) Wykonawca zapewni każdego dnia szkolenia co najmniej dwie przerwy tzw. kawowe po 10 

minut każda oraz przerwę obiadową trwającą maksymalnie 40 minut. 

h) Szkolenie będzie przeprowadzone w ramach jednej grupy szkoleniowej. 

i) Zajęcia praktyczne prowadzone będą w systemie 1 trener na grupę Uczestników Szkolenia 

wraz z 1 osobą wspierającą Uczestników Szkoleń . 

j) W trakcie zajęć praktycznych przy jednym stanowisku komputerowym pracować będzie 

jedna osoba -„jeden Uczestnik Szkolenia na jeden komputer”. 

k) Zajęcia praktyczne prowadzone będą na sprzęcie komputerowym oraz przy wykorzystaniu 

oprogramowania i danych zapewnionych przez Wykonawcę.  

III. WYTYCZNE DO PROGRAMU SZKOLENIA  

1. Zakres szkoleń dla pracowników SGIK musi obejmować co najmniej następujące 

zagadnienia:  

a) propedeutyka projektu K-GESUT (wykład wprowadzający nt. ogólnych aspektów 

budowy powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT) – wykład; 

b) ramy prawne krajowej bazy GESUT– wykład; 



  

8 

 

c) zakres informacyjny powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT – modele danych 

(różnice, obiektowość, relacyjność baz, topologia, atrybuty w szczególności omówienie 

atrybutu specjalnego „voidable”) – wykład i zajęcia praktyczne; 

d) źródła danych (rola powiatowej bazy GESUT i inicjalnej bazy danych GESUT oraz 

zapoznanie się z przykładami zbiorów baz danych państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego i współpraca z innymi rejestrami oraz ich wykorzystanie w krajowej 

bazie GESUT, np. BDOT10k) – wykład; 

e) uzgadnianie inicjalnej bazy GESUT (m. in. aktualizacja zbiorów w oparciu o informacje 

przekazane przez podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu) – wykład i zajęcia 

praktyczne; 

f) gml formatem wymiany danych – podstawowe informacje na temat gml (nauka czytania, 

edycji, poprawy gml-a) – wykład i zajęcia praktyczne; 

g) metadane - czym są metadane oraz tworzenie i zarządzenie metadanymi i ich aktualizacja 

dla powiatowej bazy GESUT –  wykład i zajęcia praktyczne; 

h) zarządzanie jakością i kontrola danych (poprawność geometryczna i atrybutowa 

powiatowej bazy GESUT, zgodność ze schematem aplikacyjnym, relacje topologiczne i 

logiczne pomiędzy obiektami) – wykład i zajęcia praktyczne; 

i) walidator danych – wykład i zajęcia praktyczne; 

j) tworzenie nowych, uzupełniających kontroli za pomocą kreatora zapytań atrybutowych i 

przestrzennych – wykład i zajęcia praktyczne; 

k) standardy wymiany danych (proces importu/eksportu, proces konwersji danych i 

formatów) – wykład i zajęcia praktyczne; 

l) organizacja procesu opracowania krajowej bazy GESUT (proces i metody pozyskiwania 

danych, zasilanie danymi krajowej bazy GESUT) – wykład; 

m) możliwości wykorzystania efektów projektu K-GESUT w tym wytworzonych e-usług – 

wykład i zajęcia praktyczne; 

n) test sprawdzający wiedzę. 

 

2. Zakres szkoleń dla pracowników GUGIK/CODGIK musi obejmować co najmniej 

następujące zagadnienia:  

a) propedeutyka projektu K-GESUT (wykład wprowadzający nt. ogólnych aspektów 

budowy powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT) – wykład; 

b) ramy prawne bazy K-GESUT– wykład; 

c) zakres informacyjny powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy K-GESUT – model 

danych (różnice, obiektowość, relacyjność baz, topologia, atrybuty, w szczególności 

omówienie atrybutu specjalnego „voidable”) – wykład i zajęcia praktyczne; 
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d) różnice w zakresie treści powiatowej oraz krajowej bazy GESUT – wykład; 

e) źródła danych (rola powiatowej bazy GESUT i inicjalnej bazy danych GESUT oraz 

zapoznanie się z przykładami zbiorów baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego i współpraca z innymi rejestrami oraz ich wykorzystanie w krajowej 

bazie GESUT – np.: BDOT10k) – wykład i zajęcia praktyczne; 

f) organizacja procesu opracowania krajowej bazy GESUT (proces i metody pozyskiwania 

danych, zasilanie danymi  bazy K-GESUT) – wykład i zajęcia praktyczne;  

g) gml formatem wymiany danych – (odzwierciedlenie elementów i relacji modelu UML w 

strukturze pliku GML, analiza różnych wariantów zapisu tych samych danych; 

h)  walidator danych – wykład i zajęcia praktyczne; 

i) metadane – tworzenie, zarządzenie metadanymi i ich aktualizacja dla danych krajowej 

bazy GESUT – wykład i zajęcia praktyczne; 

j) walidator metadanych – zajęcia praktyczne; 

k) standardy wymiany danych (proces importu/eksportu, proces konwersji danych i 

formatów) – wykłady i zajęcia praktyczne; 

l) zarządzanie jakością i kontrola danych (poprawność geometryczna i atrybutowa krajowej 

bazy GESUT, zgodność ze schematem aplikacyjnym, wybór modeli danych, relacje 

topologiczne pomiędzy obiektami) – wykład i zajęcia praktyczne; 

m) tworzenie nowych, uzupełniających kontroli za pomocą kreatora zapytań atrybutowych i 

przestrzennych – wykład i zajęcia praktyczne; 

n) tworzenie i zarządzanie filtrami losującymi reprezentatywną próbę danych 

przeznaczonych do oceny jakości zbioru danych – wykład i zajęcia praktyczne; 

o) możliwości wykorzystania efektów projektu K-GESUT w tym wytworzonych e-usług – 

wykład i zajęcia praktyczne; 

p)  test sprawdzający wiedzę. 

3. Uwagi ogólne 

a) Szczegółowy zakres szkolenia musi być dostosowany do rodzaju szkolenia oraz do 

potrzeb poszczególnych grup szkoleniowych. 

b) Forma i struktura testu, o którym mowa w pkt 1 lit.m oraz pkt. 2 lit.o wymaga 

uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego. 

c) 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.  
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d) Wykonawca zaproponuje modyfikacje ramowego programu szkolenia, uwzględniające 

potrzeby poszczególnych grup tematycznych i przyjęty harmonogram. Propozycja 

wymaga akceptacji Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 

 

IV. MINIMALNY ZAKRES NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI PRZEZ UCZESTNIKÓW 

SZKOLEŃ: 

1. Wykonawca zaproponuje formę i sposób przeprowadzenia szkoleń tak aby każdy Uczestnik 

Szkoleń pozyskał co najmniej opisane w niniejszym rozdziale umiejętności. Propozycja 

wymaga akceptacji Zamawiającego. 

2. Po szkoleniu Uczestnik Szkolenia powinien nabyć minimum następujące umiejętności w 

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

 jakie informacje należy posiadać przed rozpoczęciem pracy (układy współrzędnych, formaty 

danych, typy danych, wtyczki); 

 podstawowa znajomość oprogramowania/interfejsu użytkownika (kontrolki, filozofia 

poruszania się); 

 wczytywanie danych (wektor, raster, WMS, WFS, baza danych); 

 w zakresie symbolizacji danych (wizualizacji) w oprogramowaniu; 

 tworzenie nowych danych wektorowych; 

 analiz przestrzennych zmierzających do kontroli poprawności atrybutowych i topologicznych 

danych, w tym m.in.: 

 praca z tabelą atrybutów (kreator zapytań, kalkulator pól); 

 analizy na warstwach; 

 analizy na tabeli atrybutów w tym selekcja wybranych obiektów na warstwach; 

 zapisywanie wyników analizy na oddzielnych warstwach; 

 eksport danych w tym wyniki analizy do różnych formatów danych; 

 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.. 

  umiejętność identyfikacji błędnych obiektów w pliku gml. 

3. Nabyte umiejętności pozwolą Uczestnikom Szkoleń na samodzielne korzystanie z 

oprogramowania, o którym mowa powyżej, a nabyte umiejętności będą stanowiły niezbędną 



  

11 

 

podstawę do dalszego pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności - indywidualnie lub na 

kolejnych szkoleniach.  

4. Zestawy ćwiczeń realizowane w trakcie szkoleń będą dostosowane do rozwiązywania 

konkretnych problemów, z którymi przyjdzie się zmierzyć w pracy zawodowej. 

5. Uczestnik szkolenia będzie przygotowany do rozwiązywania zadań problemowych 

wymagających wykorzystania prostych analiz przestrzennych. 

 

V. WYTYCZNE DO MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH  I SZKOLENIOWYCH  

1. Wykonawca przygotuje dla Uczestników Szkoleń materiały promocyjne i szkoleniowe oraz 

przekaże je każdemu Uczestnikowi Szkolenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć, których te 

materiały dotyczą. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu materiały szkoleniowe w formie źródłowej edytowalnej 

oraz  w formacie PDF. 

3. Forma materiałów szkoleniowych powinna umożliwiać ich wydruk, a także publikację w 

lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca w ramach materiałów szkoleniowych opracuje podręcznik, który będzie 

wykorzystywany przez Uczestników Szkolenia. Zakres tematyczny podręcznika może 

pokrywać się z zakresem prezentacji mulitmedialnych. 

5. Forma, struktura i treść materiałów promocyjnych i szkoleniowych zostanie zaproponowana i 

opracowana przez Wykonawcę i podlega weryfikacji i akceptacji Zamawiającego wyrażonej w 

formie pisemnej. 

6. Wykonawca przekaże ostateczną i zaakceptowaną wersję podręcznika w postaci papierowej i 

elektronicznej: 

a) każdemu Uczestnikowi Szkolenia w dniu szkolenia; 

b) Zamawiającemu w liczbie 20 sztuk, najpóźniej 14 dni po zakończeniu wszystkich 

przewidzianych do realizacji szkoleń. 

7. Opracowany podręcznik podlegać będzie aktualizacji.  

8. Informacja o każdej aktualizacji materiałów szkoleniowych udostępnionych we wskazanej  

przez Zamawiającego lokalizacji będzie dystrybuowana wśród przeszkolonych Uczestników 

Szkoleń drogą mailową. 

9. Wykonawca zaktualizowane wersje podręcznika zamieszczać będzie w lokalizacji wskazanej 

przez Zamawiającego w ciągu 3 dni od uzyskania akceptacji. 

10. Wykonawca przygotuje i przekaże każdemu Uczestnikowi Szkolenia prezentacje szkoleniowe 

w  formie wydrukowanych slajdów z miejscem na notatki (co najmniej obustronny wydruk 

prezentacji w układzie 2 (dwa) slajdy na stronie). 
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11. Wykonawca przygotuje identyfikatory dla prelegentów i Uczestników Szkoleń zawierające co 

najmniej imię i nazwisko Uczestnika Szkolenia oraz nazwę podmiotu, który reprezentuje. 

12. Wykonawca opublikuje w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego wszystkie materiały 

szkoleniowe właściwe dla danego typu szkolenia. 

13. Forma, struktura i treść materiałów szkoleniowych i promocyjnych zostanie zaproponowana 

przez Wykonawcę. Propozycja wymaga akceptacji Zamawiającego wyrażonej w formie 

pisemnej. 

 

VI. WYTYCZNE DO MATERIAŁÓW E-LEARNINGOWYCH 

1. Materiały e-learningowe obejmować będą co najmniej: 

a) podręcznik dla Uczestników Szkoleń z aktywnymi hiperlinkami; 

b) prezentacje wspomagające prowadzenie wykładów i zajęć praktycznych. 

2. Zamawiający dopuszcza przedstawienie przez Wykonawcę innych propozycji tematów niż 

opisane w opracowanym przez niego podręczniku, o którym mowa w rozdziale V ust. 4. 

3. Forma, struktura i treść materiałów zostanie zaproponowana przez Wykonawcę. Propozycja 

wymaga akceptacji Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 

  

VII. WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRONY INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ 

1. Wykonawca zaprojektuje grafikę strony informacyjno-edukacyjnej, działającej w lokalizacji 

wskazanej przez Zamawiającego. Wygląd strony ma być spójny z szatą graficzną strony 

Zamawiającego oraz projektem K-GESUT. 

2. Strona powinna umożliwiać potencjalnym Uczestnikom Szkoleń pozyskanie niezbędnych 

formularzy, zgłaszanie uwag, pytań, a także publikowanie przez Zamawiającego informacji 

dotyczących bieżących spraw organizacyjnych, udzielanie odpowiedzi, zamieszczanie 

materiałów szkoleniowych, w tym materiałów e-learningowych.  

3. Propozycje grafiki i struktury strony podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym i wymagają jego 

akceptacji wyrażonej na piśmie. 

4. Wykonawca wykona stronę informacyjno – edukacyjną zgodnie z zaakceptowanym przez 

Zamawiającego wzorem. 

 

VIII. WYTYCZNE DO OZNACZEŃ PROJEKTOWYCH 

1. Oznakowanie wszystkich materiałów powstałych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

w tym m.in. oznakowania sal szkoleniowych muszą być zgodne z wytycznymi Unii 
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Europejskiej w zakresie oznaczeń oraz w czytelny sposób potwierdzać otrzymaną pomoc 

finansową dla Zamawiającego przez umieszczenie: 

a) logo Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa; 

b) logo projektu „K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu”; 

c) logo Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wytycznych określonych na stronie 

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-

oznakowania-projektow-w-programie/ dotyczących zasad promocji i oznakowania projektów 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w tym w szczególności 

zgodnie z wymogami zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów 

polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. 

3. W wszelkich materiałach wytworzonych na potrzeby niniejszych szkoleń znajdzie się 

informacja, że organizatorem szkoleń jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii. 

4. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy wymienionymi wytycznymi a niniejszym 

Opisem Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o nich 

Zamawiającego, który w formie pisemnej udzieli niezbędnych wyjaśnień i wskaże dokument 

nadrzędny w zakresie zgłoszonym przez Wykonawcę.  

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI SZKOLEŃ 

1. Rekrutacja 

1) Wykonawca przeprowadzi rekrutację Uczestników Szkoleń wśród pracowników SGiK. 

2) 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. 

3) Wykonawca przeprowadzi rekrutację za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego 

na stronie internetowej uzgodnionej z Zamawiającym.  

4) Treść zaproszenia do udziału w szkoleniu oraz treść ankiety rejestracyjnej podlega uzgodnieniu 

z Zamawiającym i wymaga jego akceptacji wyrażonej w formie pisemnej. 

5) Każda osoba, która wypełniła ankietę rejestracyjną powinna otrzymać informacje o statusie 

swojego zgłoszenia.  

6) Wykonawca wraz z raportem z realizacji Etapu II przekaże Zamawiającemu potwierdzenia 

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

rejestracyjną w formie elektronicznej. 

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
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7) W przypadku gdy dana jednostka SGiK zgłosi mniej niż 2 (dwóch) uczestników lub nie zgłosi 

ich wcale, należy w ramach wolnych miejsc uwzględnić większą liczbę uczestników z innych 

jednostek SGiK w zależności od liczy pracowników zgodnych z grupą docelową. 

8) W przypadku pracowników SGiK podstawą do zakwalifikowania osoby na Uczestnika 

Szkolenia będzie ilość osób faktycznie zajmujących się GESUT lub BDOT500 w ODGiK. 

9) Jeżeli ODGiK nie prowadzi baz danych GESUT lub BDOT500, na szkolenia zakwalifikowani 

zostaną, pracownicy zajmujący się  aktualizacją mapy zasadniczej.  

10) W przypadku pracowników z GUGIK/CODGIK, Zamawiający wskaże Uczestników Szkolenia 

w terminie 3 miesięcy od zawarcia Umowy. 

11) Zamawiający przyjmuje, iż przeszkolona może być mniejsza liczba osób niż 760 jedynie w 

sytuacji gdy Wykonawca nie otrzyma wystarczającej liczby zgłoszeń od Uczestników Szkoleń. 

Na potwierdzenie Wykonawca przedłoży stosowną dokumentację, na którą będą składały się 

dwukrotnie (w dwóch terminach) wysłane zaproszenia do właściwych instytucji (Geodetów 

Powiatowych/Miejskich/Gminnych). 

12) 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. 

13) Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę Uczestników Szkoleń oraz listę kandydatów na 

Uczestników Szkoleń w formacie xlsx. Lista ma się zawierać w jednym arkuszu kalkulacyjnym 

i obejmować co najmniej następujące pola: imię, nazwisko, adres e-mail lub w przypadku braku 

adresu e-mail - nr fax (w osobnym polu), telefon stacjonarny wraz z numerem kierunkowym, 

telefon komórkowy, dane organizacji, którą reprezentuje uczestnik m.in.: nazwę organizacji, 

adres wraz z kodem pocztowym, informację czy dany Uczestnik będzie korzystał z 

zakwaterowania, informację na temat zapotrzebowania na miejsca parkingowe. 

14) Wykonawca w ramach prowadzenia procesu rekrutacji odpowiada za:  

a) przygotowanie listy potencjalnych Uczestników Szkoleń; 

b) informowanie o szkoleniach; 

c) przyjmowanie zgłoszeń; 

d) anulowanie oraz potwierdzanie uczestnictwa w szkoleniach; 

e) prowadzenie list podstawowych uczestników szkoleń i list rezerwowych, a także 

uzupełnianie list podstawowych kandydatami z list rezerwowych; 
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f) informowanie Uczestników Szkoleń o dokładnych terminach oraz miejscach 

przeprowadzania szkoleń, miejscach zakwaterowania, szczegółach dotyczących 

zamówionego przez Wykonawcę transportu (jeśli dotyczy); 

g) bieżący kontakt z Uczestnikami Szkoleń; 

h) raportowanie Zamawiającemu o stanie prowadzonej rekrutacji po zakończeniu procesu 

rekrutacji oraz na każdą pisemną prośbę Zamawiającego. Szablon raportu oraz forma 

jego przekazania zostanie opracowana przez Wykonawcę, uzgodniona i zaakceptowana 

przez Zamawiającego. 

2. Dokumentacja szkoleniowa 

1) Dokumentacja szkoleniowa obejmuje co najmniej: listy podstawowe Uczestników Szkoleń, 

listy rezerwowe kandydatów na Uczestników Szkoleń, ankietę rejestracyjną, deklarację 

uczestnictwa w szkoleniu każdego Uczestnika Szkolenia, zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych każdej osoby, która wypełniła ankietę rejestracyjna, listy obecności na szkoleniach, 

potwierdzenie otrzymania materiałów szkoleniowych przez każdego Uczestnika Szkolenia, 

potwierdzenie otrzymania certyfikatu udziału w szkoleniu przez każdego Uczestnika Szkolenia, 

metryczkę każdego Uczestnika Szkolenia, ankietę ewaluacyjną, harmonogram szkoleń, 

materiały szkoleniowe, raporty etapowe, raport końcowy, raporty ewaluacyjne. 

2) Przed rozpoczęciem szkoleń Wykonawca uzyska od każdego Uczestnika Szkolenia deklarację 

uczestnictwa w szkoleniu, w której znajdą się również dane niezbędne do ubezpieczenia 

Uczestnika Szkolenia NNW. Zebrane od Uczestników Szkoleń pisemne deklaracje Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu razem z raportem z każdego przeprowadzonego szkolenia. 

3) Wykonawca odpowiada za przygotowanie i wypełnienie przez Uczestników Szkoleń list 

obecności w każdym dniu szkolenia. Oryginały list obecności Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu każdego szkolenia razem z raportem ze 

szkolenia.  

4) Wykonawca będzie prowadził ewidencję Uczestników Szkoleń w formie metryczki, której 

strukturę oraz treść zaproponuje i uzgodni z Zamawiającym. 

3. Ankieta ewaluacyjna 

1) Po zakończeniu każdego szkolenia Wykonawca rozda Uczestnikom do wypełnienia ankiety 

ewaluacyjne. Ankieta powinna oceniać minimum następujące elementy szkolenia:  

a) kompetencje trenerów, program i metody szkoleniowe, zdobycie nowej wiedzy przez 

Uczestnika,  

b) przydatność szkolenia, zgodność materiałów szkoleniowych z programem, stopień 

realizacji programu,  

c) organizację szkolenia,  
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d) słabe i mocne strony szkolenia (uwagi).  

2) Skala ocen dla pytań ankietowych, o których mowa w pkt 1 ppkt. a-c zawierać się będzie w 

przedziale od 0 do 5.  

3) Wykonawca zapewni zwrot ankiet na poziomie co najmniej 70%.  

4) Wykonawca przedstawi częściowy raport ewaluacyjny zawierający pełną analizę ocen szkoleń 

dokonanych przez Uczestników w ciągu 14 dni od zrealizowania szkolenia dla każdej grupy 

szkoleniowej, o której mowa w rozdziale II ust. 1 pkt 8 oraz II ust. 2 pkt 8. 

5) W przypadku uzyskania 30% ocen na poziomie 0-3 w zakresie, o którym mowa w pkt 1 ppkt a, 

Wykonawca zobowiązany jest powtórzyć szkolenie dla wszystkich jego Uczestników. 

6) Wraz z raportem końcowym Wykonawca przedstawi zbiorczy raport ewaluacyjny z 

przeprowadzonych Szkoleń. 

 

4. Certyfikaty 

Każdy Uczestnik Szkolenia otrzyma imienny Certyfikat udziału w szkoleniu, przy czym:  

a) Wykonawca przygotuje i przekaże każdemu Uczestnikowi Szkolenia imienny Certyfikat 

potwierdzający jego udział w szkoleniu; 

b) certyfikat zostanie przygotowany przez Wykonawcę po akceptacji Zamawiającego  

i przekazany Uczestnikowi Szkolenia po zakończeniu szkolenia;  

c) potwierdzeniem otrzymania Certyfikatu będzie własnoręczny podpis Uczestnika Szkolenia 

na odpowiedniej liście bądź potwierdzenie nadania przesyłki listowej na adres Uczestnika 

Szkolenia; 

d) warunkiem otrzymania certyfikatu będzie obecność w trakcie wszystkich dni 

szkoleniowych potwierdzona podpisami Uczestnika na liście obecności. 

5. Ośrodek szkoleniowy, dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie 

1) Szkolenia odbywać się będą w Warszawie, Poznaniu oraz Krakowie. W salach szkoleniowych 

zlokalizowanych w hotelu o standardzie przynajmniej standardowi *** (trzech gwiazdek 

hotelowych) lub w ośrodku konferencyjno – szkoleniowym odpowiadającym standardem 

hotelowi o standardzie co najmniej *** (trzech gwiazdek hotelowych). Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do wyboru przynajmniej po dwie propozycje hoteli/ośrodków szkoleniowych 

w każdym z ww. miast. 

2) Hotel lub ośrodek, w którym odbędzie się szkolenie musi być zlokalizowany w odległości 

umożliwiającej dojazd jednym środkiem komunikacji miejskiej z dworca głównego PKP w 

ciągu około 50 min.  
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3) Wykonawca może zaproponować inną liczbę i lokalizację ośrodków szkoleniowych. 

Propozycja podlega uzgodnieniu z Zamawiającym i wymaga jego akceptacji wyrażonej w 

formie pisemnej. 

4) Wykonawca zapewni Uczestnikom Szkoleń zakwaterowanie i wyżywienie w miejscu 

prowadzenia szkoleń.  

5) Liczba noclegów zapewnionych przez Wykonawcę dla Uczestników Szkoleń będzie o jeden 

mniejsza niż liczba dni szkoleniowych.  

6) Uczestnicy Szkolenia zakwaterowani zostaną w pokojach jednoosobowych z łazienkami. 

Pokoje powinny być wyposażone w pościel i ręczniki. Po wyrażeniu zgody uczestnicy mogą 

być zakwaterowani w pokojach dwuosobowych z dwoma osobnymi łóżkami. 

7) Wykonawca zapewni możliwość skorzystania z nieodpłatnych miejsc parkingowych dla 

Uczestników Szkoleń na terenie hotelu/ośrodka szkoleniowego. 

8) Wykonawca zapewni Uczestnikom Szkoleń możliwość dodatkowego noclegu w miejscu 

zakwaterowania, na dzień przed rozpoczęciem szkoleń oraz do dnia następnego po zakończeniu 

szkoleń, zgodnie z indywidualnymi zgłoszeniami. Koszt dodatkowych noclegów ponoszą 

korzystający z nich Uczestnicy Szkolenia. 

9) 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).   

10) Wykonawca przygotuje specjalne oznaczenie budynku, w których organizowane będą 

szkolenia, w sposób gwarantujący bezproblemowe dotarcie Uczestników Szkoleń do sal. 

11) Sale szkoleniowe powinny spełniać następujące wymagania: 

a) sale powinny być wyposażone w odpowiednią infrastrukturę techniczną, przez co 

należy rozumieć sieć lokalną (LAN) dostosowaną do liczby Uczestników Szkoleń, 

sprzęt komputerowy w ilości, wydajności i parametrach adekwatnych do prowadzenia 

zajęć, możliwość podłączenia szerokopasmowej sieci Internet, 

b) każdy słuchacz, trener oraz kontroler musi mieć zapewnione własne stanowisko pracy 

z zestawem komputerowym i infrastrukturą techniczną (podłączenie do prądu, 

możliwość podłączenia do szerokopasmowej sieci Internet, sieci LAN),  

c) sale szkoleniowe muszą być przygotowane w sposób zapewniający wygodne 

przeprowadzenie procesu szkoleniowego niezależnie od zakresu i tematyki szkolenia, 

d) sale powinny być wystarczająco duże w stosunku do liczby słuchaczy, 

e) sale powinny być wyposażone w tablicę suchościeralną oraz flipchart, 

f) sale powinny mieć ekran lub inną gładką powierzchnię do wyświetlania prezentacji, 

g) ustawienie sal powinno zapewniać wygodny i swobodny dostęp wzrokowy każdego 

ze słuchaczy do tablicy, ekranu oraz trenera, 
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h) stanowiska powinny być ustawione w sposób umożliwiający swobodny dostęp trenera 

do każdego z uczestników szkolenia, a także gwarantować słuchaczowi wygodę 

podczas zajęć, możliwość posługiwania się materiałami szkoleniowymi oraz 

zapewniać trenerowi możliwość swobodnego poruszania się po sali, 

i) wszystkie sprzęty biurowe i urządzenia techniczne w salach powinny być 

w należytym stanie użytkowym i  technicznym. Wszelkie kable, złącza i inne 

elementy infrastruktury sal powinny być uporządkowane i osłonięte, 

j) musi być zapewniona możliwość wygodnego powieszenia okryć wierzchnich przez 

słuchaczy, 

k) w salach nie powinno być sprzętu niepotrzebnego do danego szkolenia, 

l) stanowiska nie mogą być ustawione w bezpośredniej bliskości klimatyzatora (lub 

innego urządzenia chłodzącego) ani rzutnika, 

m) powinny być zapewnione podstawowe warunki higieniczne: czystość (codzienne 

sprzątanie), możliwość przewietrzenia lub klimatyzacja o odpowiedniej wydajności, 

n) Wykonawca odpowiada za wyposażenie i rzeczy pozostawione w salach 

szkoleniowych w okresie przygotowania i realizacji szkoleń, 

o) w przypadku konieczności przeprowadzenia szkoleń w salach komputerowych, 

zapewniona zostanie obsługa techniczna, która na wypadek ewentualnie zaistniałych 

problemów z infrastrukturą winna niezwłocznie naprawić/wymienić uszkodzony 

sprzęt w czasie nieprzekraczającym 20-30 minut, co umożliwi trenerowi i grupie 

normalne prowadzenie zajęć. 

12) Wykonawca zapewni każdemu Uczestnikowi Szkolenia wyżywienie w każdym dniu 

szkolenia. Wyżywienie będzie obejmować: 

a) śniadanie (tylko dla osób korzystających z noclegów, w miejscu zakwaterowania), i 

kolację (tylko dla osób korzystających z noclegów, w miejscu zakwaterowania) 

podczas pełnych dni szkolenia; 

b) kolację (tylko dla osób korzystających z noclegów, w miejscu zakwaterowania) w 

pierwszym dniu szkolenia; 

c) śniadanie (tylko dla osób korzystających z noclegów, w miejscu zakwaterowania) w 

ostatnim dniu szkolenia; 

d) obiad dla wszystkich Uczestników Szkolenia (wraz z osoba kontrolująca) w każdym 

dniu szkolenia;  

e) napoje zimne (woda niegazowana i gazowana, soki), gorące (kawa, herbata) oraz 

przekąski lub kruche ciastka dostępne podczas trwania szkoleń bez ograniczeń; 

f) stały dostęp do dystrybutora wody pitnej.  
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13) Menu obiadowe powinno uwzględniać dwie zupy, dwa dania główne mięsne oraz jedno danie 

główne wegetariańskie, napoje. 

14) Miejsce wydawania posiłków powinno znajdować się w tym samym obiekcie, w którym będą 

odbywały się szkolenia w oddzielnym pomieszczeniu niż sala szkoleniowa.  

15) Wykonawca przedstawi minimum dwie propozycje menu do akceptacji Zamawiającego, po 

czym Zamawiający zatwierdzi menu nie później niż na 7 dni przed datą szkolenia. 

 

6. Sprzęt szkoleniowy i oprogramowanie 

Wykonawca zapewni w ośrodku szkoleniowym następujący sprzęt komputerowy i oprogramowanie: 

1) Do przeprowadzenia zajęć praktycznych,  posiadający co najmniej poniższe parametry: 

 procesor wielordzeniowy (64 bit) taktowany minimum 2,5 GHz; 

 8 GB pamięci RAM; 

 karta graficzna 1 GB RAM; 

 200 GB wolnej przestrzeni dyskowej (na jednym dysku); 

 ekran LCD, rozdzielczość 1920 x 1080  i przekątnej co najmniej 20 cali; 

 klawiatura, mysz; 

 każdy komputer musi mieć zagwarantowany dostęp do Internetu łączem o parametrach co 

najmniej 2 Mbit na każde stanowisko. 

2) Każdy komputer będzie posiadał system operacyjny umożliwiający instalację i obsługę 

oprogramowania, na którym zrealizowane zostaną zajęcia praktyczne. 

3) Każdy komputer będzie posiadał oprogramowanie antywirusowe. 

4) Wykonawca zaproponuje oprogramowanie typu open source w oparciu, o które zostaną 

przeprowadzone zajęcia praktyczne (ćwiczenia) w ramach przedmiotowych szkoleń. 

Propozycja Wykonawcy wymaga zgody Zamawiającego w formie pisemnej. 

5) Każdy komputer będzie posiadał komplet niezbędnych licencji oprogramowania 

umożliwiającego przeprowadzenie zajęć szkoleniowych. 

X. DOBRE PRAKTYKI 

1. Wykonawca opracuje w formie prezentacji multimedialnych tzw. „Dobre praktyki”. 

2. W terminach dostosowanych do zapisów rozdziału XII, Wykonawca zaproponuje 20 

scenariuszy prezentacji multimedialnych, w których zaprezentowane zostaną zagadnienia 

związane z: 

a) utworzeniem inicjalnej bazy danych GESUT; 

b) uzgodnieniem inicjalnej bazy danych GESUT; 

c) możliwościami wykorzystania danych przestrzennych, w tym informacji o sieciach 

uzbrojenia terenu w oparciu o usługi realizowane w ramach projektu K-GESUT 
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przez różne grupy beneficjentów (omówienie e-usług wytworzonych lub 

rozwiniętych w ramach projektu K-GESUT). 

3. Szczegółowy zakres informacyjny prezentacji Wykonawca skonsultuje z Zamawiającym. 

4. Wykonawca zaproponuje dla tematów, o których mowa w ust. 2 odpowiednio; 

a) 6 scenariuszy, 

b) 3 scenariusze, 

c) 3 scenariusze. 

5. Spośród zaproponowanych scenariuszy, o których mowa w ust. 4 Zamawiający wybierze 

odpowiednio dla tematów, o których mowa w ust.2: 

a) 4 scenariusze, 

b) 2 scenariusze, 

c) 2 scenariusze. 

6. Scenariusze po uzgodnieniu i pisemnej akceptacji Zamawiającego zostaną wykonane przez 

Wykonawcę w formie kompletnych prezentacji multimedialnych oraz w formie opracowania 

tekstowego, umożliwiającego zamieszczenie na stronie internetowej i wydruk. 

7. Szata graficzna niniejszej prezentacji nawiązywać będzie do tematyki danych przestrzennych i 

sieci uzbrojenia terenu.  

8. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Wykonawca wykona prezentacje zgodnie  

z wybranym przez Zamawiającego scenariuszem oraz z poniższymi założeniami: 

a) każda prezentacja ma za zadanie w przystępnej i atrakcyjnej formie promować 

możliwości zastosowania i autentyczne przykłady wykorzystania powiatowej bazy 

GESUT i krajowej bazy GESUT; 

b) prezentacja może mieć charakter animowany, zawierać przykłady, zdjęcia, infografiki i 

elementy animacji; 

c) prezentacja może zawierać materiał zdjęciowo-filmowy uzupełniony o komentarz 

lektorski przygotowany przez profesjonalnego lektora; 

d) 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; 

e) prezentacje przeznaczone będą zarówno do publikacji na stronie internetowej, jak i do 

prezentowania w trakcie konferencji i różnego typu spotkaniach. Wymagane jest więc 

dostarczenie ich w postaci umożliwiającej odtworzenie zarówno w trybie off-line jak i on-

line; 

f) prezentacja powinna mieć możliwość zatrzymania za pomocą klawiatury lub myszki; 
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g) prezentacja nie może wymuszać na użytkowniku instalacji dodatkowego oprogramowania 

poza komponentami standardowymi. Prezentacja powinna otwierać się na systemach 

operacyjnych min. Windows, MAC, Linux oraz działać na przeglądarkach z rodzin min.  

Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera; 

h) ostateczna postać prezentacji musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. 

i) prezentacje multimedialne zostaną dostarczone Zamawiającemu w wersji elektronicznej 

na płytach CD/DVD w 50 egzemplarzach; 

j) pozostałe wymagania: 

 czas trwania każdej prezentacji nie powinien być krótszy niż 10 minut; 

 rozmiar pojedynczego pliku prezentacji multimedialnej nie może przekraczać 50 MB. 

 komentarz lektorski może być dodatkowo uzupełniony o wypowiedzi osób 

wskazanych przez Zamawiającego; 

 całość materiału powinna być dostarczona w jakości umożliwiającej odtwarzanie w 

formacie H.264/MPEG-4 AVC 1920x1080i High Profile (HiP); 

 maksymalna rozdzielczość pliku powinna wynosić 4096x2048 

 wymagania dźwiękowe powinny co najmniej wynosić 2.0 (stereo) AAC 44100Hz 

320kbps; 

9. Wykonawca umowy zamieści w prezentacjach wykonanych zgodnie z zapisami ust. 2 - 4 

oznaczenia projektowe opisane w rozdziale VIII. 

 

XI. HARMONOGRAM REALIZACJI 

1. Etap I  

Termin realizacji zadań w ramach Etapu I wynosi nie dłużej niż 2 miesiąc od dnia zawarcia umowy.  

Zakres zadań przewidzianych do realizacji w ramach Etapu I obejmuje: 

1) Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej szkoleń. 

2) Opracowanie oraz wysyłka w wersji elektronicznej lub papierowej pakietu informacyjnego 

zawierającego: list przewodni, informację o szkoleniach (z prośbą o wytypowanie 

uczestników), zaproszenie na szkolenia, ankietę rejestracyjną (w wersji elektronicznej). 

3) Przygotowanie formularzy: 

a) raport z rekrutacji; 

b) raport ze szkolenia; 

c) raport etapowy z realizacji Umowy; 

d) listę obecności wraz z potwierdzeniem otrzymania materiałów szkoleniowych; 

e) metryczkę Uczestników Szkoleń; 

f) ankiety ewaluacyjnej; 
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g) ankiety rejestracyjnej; 

h) certyfikatu udziału w Szkoleniach; 

i) wzór wniosku uczestnika o zwrot kosztów dojazdu;  

j) innych dokumentów szkoleniowych uzgodnionych z Zamawiającym. 

4) Przedstawienie raportu etapowego. 

2. Etap II  

Termin realizacji zadań w ramach Etapu II wynosi nie dłużej niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.  

Zakres zadań przewidzianych do realizacji w ramach Etapu II obejmuje: 

1) Zebranie odpowiedzi i analiza danych uzyskanych z ankiet, o których mowa w ust. 1  pkt 3 

lit. g. 

2) Przeprowadzenie procesu rekrutacji. 

3) Przygotowanie listy potencjalnych uczestników. 

4) Identyfikacja „Dobrych praktyk” na podstawie analizy danych uzyskanych z ankiet dla 

tematów, o których mowa w rozdziale X ust. 2 lit. a - b. 

5) Przedstawienie konspektu programu merytorycznego. 

6) Opracowanie harmonogramu i programów szkoleniowych. 

7) Opracowanie projektów materiałów promocyjnych i szkoleniowych. 

8) Przedstawienie raportu etapowego. 

 

3. Etap III 

Termin realizacji zadań w ramach Etapu III wynosi nie dłużej niż 5 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy.  

Zakres zadań przewidzianych do realizacji w ramach Etapu III obejmuje: 

1) Realizację prezentacji multimedialnych „Dobrych praktyk” dla tematów, o których mowa w 

rozdziale X ust. 2 lit. a - b. 

2) Przygotowanie propozycji ośrodków szkoleniowych i miejsc zakwaterowania wraz z adresami 

i ich dokładnymi opisami potwierdzającymi spełnienie wymagań postawionych przez 

Zamawiającego. 

3) Aktualizacja harmonogramu i programów szkoleniowych.  

4) Aktualizacja materiałów szkoleniowych. 

5) Przedstawienie raportu etapowego. 

4. Etap IV 

Termin realizacji zadań w ramach Etapu IV wynosi nie dłużej niż 7 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy.  

Zakres zadań przewidzianych do realizacji w ramach Etapu IV obejmuje: 
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1) Identyfikację „Dobrych praktyk” dla tematów, o których mowa w rozdział X ust. 2 lit. c. 

2) Organizację i przeprowadzenie Szkolenia dla 15 pracowników GUGiK/CODGiK; 

3) Przekazanie: 

a) raportu ze szkolenia; 

b) list obecności wraz z potwierdzeniem otrzymania materiałów szkoleniowych; 

c) metryczek Uczestników Szkoleń; 

d) ankiety ewaluacyjnej; 

e) innych dokumentów szkoleniowych uzgodnionych z Zamawiającym. 

4) Aktualizację materiałów szkoleniowych. 

5) Przedstawienie raportu etapowego. 

 

5. Etap V 

Termin realizacji zadań w ramach Etapu V - nie dłużej niż do 31 lipca 2018 r. 

Zakres zadań przewidzianych do realizacji w ramach Etapu V obejmuje: 

1) Realizację prezentacji multimedialnych „Dobrych praktyk” dla tematów, o których mowa w 

rozdziale X ust. 2 lit. c. 

2) Organizację i przeprowadzenie Szkolenia dla 760 pracowników SGiK (średnio po 2 osoby z 

ODGiK) w oparciu o oprogramowanie zaproponowane przez Wykonawcę. 

3) Aktualizację materiałów szkoleniowych. 

4) Przekazanie: 

a) raportów  ze szkolenia; 

b) list obecności wraz z potwierdzeniem otrzymania materiałów szkoleniowych; 

c) metryczek Uczestników Szkoleń; 

d) ankiety ewaluacyjnej; 

e) innych dokumentów szkoleniowych uzgodnionych z Zamawiającym.  

5) Przedstawienie raportu etapowego. 

6) Przedstawienie raportu końcowego. 

 

XII. MONITOROWANIE REALIZACJI UMOWY I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

1. Monitorowanie realizacji umowy 

Podstawą procesu monitorowania i nadzorowania stanu realizacji Umowy są raporty, 

przygotowywane przez Wykonawcę i przedkładane Zamawiającemu zgodnie z wymaganiami 

przedstawionymi w pkt 2 Sprawozdawczość niniejszego rozdziału. 



  

24 

 

 

2. Sprawozdawczość 

1) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przedkładania Zamawiającemu następujących 

raportów: 

a) Raport z rekrutacji Uczestników Szkoleń; 

b) Raport z każdego przeprowadzonego szkolenia dla poszczególnych grup szkoleniowych, 

zwany raportem ze szkolenia; 

c) Raport etapowy z realizacji każdego etapu Umowy; 

d) Raport końcowy z realizacji Umowy. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia raportu z każdego przeprowadzonego 

szkolenia dla każdej grupy szkoleniowej, o której mowa w rozdziale II ust. 1 pkt 8 i ust. 2 pkt 8, 

które przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po przeprowadzeniu szkolenia, ale nie później niż 

7 dni roboczych po zakończeniu szkolenia. 

3) Do Raportu ze szkolenia dołączone będą: 

a) oryginał listy obecności podpisanej przez uczestników każdego szkolenia (zawierającej 

potwierdzenie otrzymania materiałów szkoleniowych oraz ceryfikatu); 

b) ankiety ewaluacyjne wypełnione przez uczestników podczas szkolenia; 

c) zestawienie pytań i problemów zgłaszanych przez Uczestników Szkoleń oraz udzielonych 

odpowiedzi; 

d) wnioski wynikające z ankiet wypełnianych przez Uczestników Szkoleń oraz zgłaszanych 

pytań i problemów; 

e) jeden komplet materiałów szkoleniowych; 

f) wszystkie prezentacje prelegentów w formie elektronicznej na płycie CD/DVD; 

g) zdjęcia dokumentujące przebieg spotkań na płycie CD/DVD, w tym zdjęcie każdego 

prelegenta oraz min. 10 zdjęć ogólnych dokumentujących każde spotkanie; 

h) dokumentację związaną z organizacją szkolenia, w tym wzory zaproszeń, formularzy, etc. w 

wersji elektronicznej na płycie CD/DVD; 

i) notatkę podsumowującą poszczególne szkolenie w formie umożliwiającej umieszczenie jej 

w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. 

4) Szkolenie objęte raportem, o którym mowa powyżej podlega odbiorowi częściowemu. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia raportu etapowego z realizacji każdego etapu 

Umowy, który przekaże Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu realizacji 

danego etapu.  

Raport etapowy zawierać będzie w szczególności: 

a) dane statystyczne dotyczące szkoleń oraz korzystania ze strony informacyjno – edukacyjnej; 
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b) zestawienie pytań i problemów zgłaszanych przez Uczestników Szkoleń oraz udzielonych 

odpowiedzi; 

c) wnioski wynikające z ankiet wypełnianych przez Uczestników Szkoleń oraz zgłaszanych 

pytań i problemów; 

d) propozycje odnośnie modyfikacji programu szkoleniowego, organizacji szkoleń, sposobu 

prowadzenia zajęć szkoleniowych; 

e) wykazy dokumentów opracowanych i przekazanych Zamawiającemu w ramach danego 

etapu.  

6) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia raportu końcowego z wykonania Umowy, który 

przekaże Zamawiającemu w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia ostatniego etapu 

realizacji umowy.  

Raport końcowy zawierać będzie w szczególności: 

a) dane statystyczne dotyczące szkoleń oraz korzystania ze strony informacyjno-edukacyjnej; 

a) wykazy dokumentów przekazanych Zamawiającemu; 

b) wykazy materiałów e-learningowych umieszczonych na stronie informacyjno-edukacyjnej; 

c) informacje dotyczące aktualizacji materiałów szkoleniowych; 

d) wersje elektroniczne wszystkich materiałów szkoleniowych przekazanych Uczestnikom 

Szkoleń oraz umieszczonych na stronie internetowej wskazanej przez Zamawiającego; 

e) zestawienie pytań i problemów zgłaszanych przez Uczestników Szkoleń oraz udzielonych 

odpowiedzi; 

f) wnioski wynikające z ankiet wypełnianych przez Uczestników Szkoleń oraz zgłaszanych 

pytań i problemów;  

g) sugestie dotyczące prowadzenia działań szkoleniowych i edukacyjnych w przyszłości, 

h) zestawienie zwróconych kosztów dojazdu wraz z kopią biletów w wersji elektronicznej. 

7) Szczegółowa treść i forma raportów zostanie zaproponowana przez Wykonawcę  

i uzgodniona z Zamawiającym. 

8) Każdy raport przekazywany jest Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie pisemnej 

(i elektronicznej) wraz z protokołem przekazania. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przekazywania Zamawiającemu informacji, 

dotyczących stanu realizacji zamówienia oraz jego poszczególnych etapów, niezbędnych do 

zamieszczenia na stronie internetowej szkoleń. 

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Podczas realizacji Umowy Wykonawca będzie ściśle współpracował z osobami 

odpowiedzialnymi za realizację Umowy po stronie Zamawiającego. 
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2. Wszelkie materiały wytworzone w ramach realizacji umowy podlegające akceptacji 

Zamawiającego, zostaną przez niego zaakceptowane w ciągu 14 dni. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo między innymi do: 

a) 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; 

b) organizowania spotkań roboczych w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego; 

c) żądania od Wykonawcy przedstawiania wyników prac cząstkowych dotyczących realizowanej 

Umowy; 

d) 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; 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z materiałami i przepisami niezbędnymi do 

poprawnego wykonania zadania, w tym w szczególności z:  

a) informacjami na temat projektu K-GESUT przekazanymi przez Zamawiającego; 

b) ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 (Dz. U. 2010 nr 76 

poz. 489 z późn. zm.) wraz z przepisami powiązanymi (ustawami, aktami wykonawczymi); 

c) ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. 2016 poz. 1629 z 

późn. zm.) wraz aktami wykonawczymi do ustawy; 

d) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 

922); 

e) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada  

2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 

1572); 

f) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247); 

g) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r.  

w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych  

(Dz. U. poz. 352); 

h) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru 

granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. poz. 199); 

i) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001629&min=1
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Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych  

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych (Dz. U. 2016 poz. 113); 

j) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r.  

w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. poz. 1938), zwanym 

dalej „rozporządzeniem w sprawie GESUT oraz K-GESUT”; 

k) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r.  

w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 

2028);  

l) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy 

danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów 

topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 383) 

m) Warunkami technicznymi do zamówień publicznych na utworzenie i dostosowanie inicjalnej 

bazy GESUT; 

n) materiałami POPC związanymi z organizacją szkoleń, zamieszczonymi na stronach 

internetowych http://www.polskacyfrowa.gov.pl/; 

o) wytycznymi dotyczącymi zasad działań promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa, zamieszczonymi na stronach internetowych 

http://www.polskacyfrowa.gov.pl/; 

p) Systemem Identyfikacji Wizualnej, który zostanie wytworzony w ramach projektu  

K-GESUT. 

 

5. Wykonawca jest zobowiązany do śledzenia treści obowiązujących przepisów związanych 

zarówno ze sprawami formalno-organizacyjnymi, jak i merytorycznymi, realizowanej Umowy, a 

w razie zaistnienia zmian – do uwzględnienia ich w bieżących działaniach, programach 

merytorycznych i materiałach szkoleniowych Szkolenia dla SGiK i Szkolenia dla 

GUGiK/CODGiK. 

6. Szata graficzna wszystkich materiałów szkoleniowych i prezentacji musi być zgodna  

z Systemem Identyfikacji Wizualnej dla projektu K-GESUT. 

7. Opracowanie graficzne, treść oraz oznakowanie i wygląd wszystkich materiałów musi uzyskać 

akceptację Zamawiającego. 

8. Poza treściami uzgodnionymi z Zamawiającym, Wykonawca nie ma prawa do umieszczania 

innych treści w tym, między innymi, oznaczeń własnych, reklam własnych lub podmiotów 

trzecich. 

http://www.polskacyfrowa.gov.pl/
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/
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9. Wszelkie materiały powstałe w trakcie realizacji zamówienia, które zgodnie z zamówieniem będą 

publikowane na stronie wskazanej przez Zamawiającego, wymagają zgody i akceptacji 

Zamawiającego. 

10. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie dokumenty i materiały niezbędne do realizacji 

zamówienia będące w posiadaniu Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy. 

11. Wykonawca zapewni ubezpieczenie wszystkich Uczestników Szkoleń od NNW. 

12. Wykonawca lub zaangażowani przez niego Podwykonawcy, zobowiązani są zatrudnić na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

Pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) co najmniej jedną osobę, która w trakcie 

realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będzie czynności, związane z rejestracją 

uczestników szkoleń oraz rozliczaniem kosztów dojazdu uczestników szkolenia. 

 

 

 


