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

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

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu”. 

 

 

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” 

działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm), zwanej dalej: „ustawą PZP”, 

przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami treści SIWZ: 

 

 

Pytanie 1. 

Zgodnie z zapisami OPZ (Rozdział XIII punkt 11) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 

ubezpieczenie wszystkich Uczestników Szkoleń od NNW. Zamawiający nie wskazał jednak jaka 

ma być minimalna wartość sumy ubezpieczenie przypadająca na pojedynczego uczestnika szkoleń. 

Zwracamy przy tym uwagę, iż informacja ta jest istotna dla oszacowania kosztu ubezpieczenia 

NNW. 

Prosimy zatem o podanie minimalnej wartości sumy ubezpieczenia dla poszczególnego uczestnika 

szkoleń. 

 

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

W załączniku nr 2  do SIWZ Wzór umowy w § 4 dodaje się po ust. 7 ust 8 który przyjmuje 

brzmienie:  

 



 
 

„8. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, należy 

również ubezpieczenie Uczestników szkoleń od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas 

trwania szkolenia, w terminie nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia oraz 

doręczenie Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od daty dokonania ubezpieczenia dowodu 

zawarcia umowy ubezpieczenia Uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

do wysokości 50 000 zł dla każdego Uczestnika szkolenia odrębnie, w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Zakres ubezpieczenia musi obejmować, co 

najmniej: 

1) śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; 

2) poważny uraz ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; 

3) trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; 

4) czasowa niezdolność ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek nieszczęśliwego 

wypadku.”. 

Pytanie 2. 

W dokumencie Wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 

08.08.2017 Zmawiający odpowiadając na Pytanie nr 1, zmienił treść SIWZ (dot. pkt 1.2.3.2 

Rozdziału V) oraz udzielił następujących wyjaśnień: 

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

osób niezbędnych do realizacji zamówienia. Dotyczy to Zespołów programowego i szkoleniowego. 

W opinii Wykonawcy Zamawiający nie odpowiedział na Pytanie nr 1. Udzielone wyjaśnienia nie 

wskazuje jednoznacznie na możliwość lub niemożność przeprowadzenia szkolenia przez jedną 

osobę/trenera (wykazaną w ramach zespołu szkoleniowego). 

Powtarzamy zatem argument, iż w opinii Wykonawcy duże rozróżnienie ról jest uzasadnione w 

przypadku zespołu programowego, nie ma ono natomiast uzasadnienia w przypadku zespołu 

szkoleniowego. Zdaniem Wykonawcy program szkolenia został tak zdefiniowany, iż może zostać 

zrealizowany przez jednego trenera. Potwierdziły to również osoby, które Wykonawca planuje 

wykazać w ofercie (posiadające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń organizowanych na rzecz 

GUGiKu). Schemat organizacyjny (1 trener/1 szkolenie) ułatwi zachowanie spójnego przekazu na 

szkoleniu. Zwracamy przy tym uwagę, że znaczna część zagadnień przewidzianych w programie 

szkolenia zakłada 

 

Odpowiedź: 

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

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z SIWZ zespół szkoleniowy składa się z osób pełniących pięć 

różnych ról. Zgodnie ze zmianą SIWZ z dnia 8 sierpnia br. jedna osoba może pełnić maksymalnie 3 

role w Zespole programowym lub w Zespole szkoleniowym, zatem minimalna liczba osób w 

zespole  szkoleniowym albo programowym to 2 osoby. W związku z powyższym Zamawiający 

wymaga, aby szkolenia realizowane były zespołem co najmniej 2 osobowym. 



 
 

Pytanie 3. 

Zgodnie z zapisami OPZ Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zakwaterowanie w miejscu 

prowadzenia szkoleń (Rozdział IX punkt 5.4 ) wszystkim Uczestnikom Szkoleń którzy zgłoszą 

takie zapotrzebowanie (Rozdział IX punkt 1.12). Zdaniem Wykonawcy takie wymagania w 

znaczący i nieuzasadniony sposób podwyższają koszty realizacji przedmiotowego zamówienia. 

Oferent, który rzetelnie kalkuluje wartość zamówienia, musi założyć, iż z noclegów skorzysta 100 

% Uczestników Szkoleń. Dla przykładu osoby oddelegowane na szkolenie w Warszawie z 

jednostek warszawskich, z Legionowa lub z Wołomina mogą bezpłatnie korzystać noclegów. W 

ocenie Wykonawcy konieczność zapewnienie noclegu w takim przypadku jest niczym 

nieuzasadniona, szczególnie w kontekście racjonalnego wydatkowania środków publicznych. 

Zdaniem Wykonawcy optymalnym rozwiązaniem byłoby doprecyzowanie, iż z bezpłatnych 

noclegów mogą korzystać tyko osoby przyjezdne. Za osobę przyjezdną proponujemy uznać 

uczestnika szkolenia, który spełnia łącznie niżej wskazane warunki: 

Nie jest w stanie dotrzeć na miejsce szkolenia w ciągu 1 godziny (zgodnie z rozkładami 

komunikacji publicznej), 

Odległość pomiędzy miejscowością zamieszkania i szkolenia jest większa niż 50 km 

Zaproponowane parametry wynikają z doświadczenia Wykonawcy przy realizacji podobnych 

projektów szkoleniowych. 

Proponowana zmiana wpływa bezpośrednio na racjonalność wydatkowania środków publicznych 

oraz zapewnia wszystkim Wykonawcom równe warunki udziału postępowaniu, poprzez 

doprecyzowanie zasad korzystania z noclegów. 

Prosimy zatem o odpowiedź, czy Zamawiający dokona zmian w zakresie zasad korzystania  

z noclegów przez Uczestników szkoleń, zgodnie ze schematem zaproponowanym powyżej. 

Odpowiedź: 

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

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy SIWZ bez zmian. 

 

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany SIWZ: 

 

W rozdziale XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERTY 

Jest: 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 23.08.2017 r. o godz. 12:00 

2. Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji należy 

przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii  

w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 

3099. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 



 
 

Winno być: 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 31.08.2017 r. o godz. 12:00 

2. Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji należy 

przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii  

w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 

3099. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

 

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

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

Unii Europejskiej i zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającemu po publikacji  

w TED. 

Zatwierdził:  

         GŁÓWNY GEODETA KRAJU  

/-/ 

Grażyna Kierznowska ł: 

 


