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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Opracowanie programu 

działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji  

i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”. 

 

 

 

WYJAŚNIENIA 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 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 

Czy po zmianach w dokumentacji przetargowej, jakich dokonał Zamawiający szacunkowa wartość 

zamówienia pozostaje bez zmian i wynosi 3 138 211,38 zł netto czy też wartość ta uległa zmianie? 

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

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż szacunkowa wartość zamówienia, łącznie z wartością 

zamówień podobnych, wynosi netto: 3 138 211,38 zł. 

 

Pytanie 2 

Dotyczy dodatkowych punktów za doświadczenie osób z zespołu – jakiego typu 

certyfikaty/zaświadczenia/szkolenia powinny zostać udokumentowane? Czy wystarczą jedynie 

referencje? 

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

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w tym zakresie będzie przyznawał punkty na podstawie 

wypełnionego przez Wykonawcę formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 

Jednocześnie, na podstawie danych zawartych w formularzu ofertowym, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do możliwości weryfikacji określonych w nim danych. 

 

Pytanie 3 

Czy szacunkowa wartość zamówienia po zmianach w OPZ nadal wynosi 3 138 211,38 netto? 



 
 

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

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż szacunkowa wartość zamówienia, w skład którego wchodzą 

także przewidziane zamówienia podobne, wynosi netto: 3138211,38 zł. 

 

Pytanie 4  
Czy załączniki 5-9 do SIWZ opublikowane w dniu 22/03/2017 przed zmianami w OPZ są nadal 

aktualne? 

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

Odpowiedź: Załączniki 5-9 do SIWZ zamieszczone na stronie internetowej w dniu 22.03.2017 r. są 

nadal aktualne. 

 

Pytanie 5 

Prosimy o doprecyzowanie czy określone „dni” w przypadku terminów, oznacza dni kalendarzowe 

czy robocze? 

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

Odpowiedź:  Zamawiający wyjaśnia, iż określenie „dni” oznacza „dni kalendarzowe”. 

 

Pytanie 6 

Pytanie dotyczące IV pkt SIWZ - Termin wykonania zamówienia. W tabeli w pkt 2 

Przeprowadzenie monitoringu mediów" w kolumnie "Maksymalny czas do zakończenia od dnia 

zawarcia umowy" podany jest 1 miesiąc. W pkt 3  "Opracowanie koncepcji komplementarnego 

procesu informacyjno-promocyjnego" w kolumnie "Maksymalny czas do zakończenia od dnia 

zawarcia umowy" podane jest: "W terminie (...) nie później niż miesiąc."Natomiast w OPZ w pkt 

V.2 Przeprowadzenie monitoringu mediów stwierdza się że "Wyniki analizy monitoringu mediów 

oraz propozycje przyszłych działań powinny mieć odzwierciedlenie w koncepcji działań 

informacyjno-promocyjnych." Taki zapis jednoznacznie zatem definiuje kolejność czynności. Czy 

Zamawiający może doprecyzować czy czas na "Opracowanie koncepcji komplementarnego 

procesu...." nie powinien być liczony od dnia zakończenia monitoringu i dostarczenia raportu a nie 

od dnia podpisania umowy? Tym bardziej, że skrócenie tego czasu jest elementem dodatkowo 

punktowanym. 

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

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z treścią Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, termin opracowania „Koncepcji komplementarnego procesu 

informacyjno-promocyjnego”, nie może być dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc od dnia zawarcia 

umowy. Termin ten, zarówno w przypadku monitoringu mediów jak też opracowania „koncepcji” 

rozumiany jest jako termin dostarczenia Zamawiającemu opracowania w formie dokumentu 

(odpowiednio raport, koncepcja). Monitoring mediów może być prowadzony równolegle  

z opracowaniem dokumentu „koncepcja…”. Zamawiający, zgodnie z treścią OPZ, oczekuje 

uwzględnienia wyników monitoringu w „koncepcji…” 

 

Pytanie 7 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie bądź sprostowanie zapisu w OPZ, pkt 12. Organizacja 

konferencji, część B. Obsługa administracyjna i recepcja dla potrzeb konferencji, pkt 8: 

„Materiał filmowy zostanie umieszczany na stronie internetowej Wykonawcy w jakości HD przez 

pół roku po odebraniu akceptacji nagrania”. 



 
 

A następnie pkt 9. Dostarczona przez Wykonawcę strona będzie pozbawiona znaków i loga 

Wykonawcy oraz innych form reklamy i promocji Wykonawcy ani znaków lub loga innych 

podmiotów na których Zamawiający nie wyraził zgody. 

Z powyższych zapisów wynika, że Wykonawca musi zamieścić materiał na własnej stronie 

internetowej oraz usunąć z niej wszystkie logotypy, łącznie z własnym - co wg. nas jest błędem.  

Prosimy zatem Zamawiającego o korektę treści pkt. 8 bądź przez dodanie sformułowania  "zostanie 

umieszczany na stronie internetowej dostarczonej przez Wykonawcę" bądź w taki sposób aby 

treść powyższego punktu nie pozostawiała żadnych wątpliwości.  

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

 

Odpowiedź:  Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z treścią OPZ  pkt 12 Organizacja konferencji, 

ppkt G, 9: „Dostarczona przez Wykonawcę strona będzie pozbawiona znaków i loga Wykonawcy 

oraz innych form reklamy i promocji Wykonawcy ani znaków lub loga innych podmiotów, na 

których Zamawiający nie wyraził zgody” 

 

Pytanie 8 

W SIWZ z dnia 21.06.2017 rozdziale XIV pkt 2 ppkt 2) oraz w Załączniku nr 3 do SIWZ 

Zamawiający stawia wymogi dotyczące wskazania w wykazie dodatkowych osób. 

Jedną z osób jest Specjalista ds. organizacji i obsługi seminariów/konferencji, który w okresie 

ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczył jako specjalista  

w organizacji i obsłudze co najmniej dwóch seminariów i/lub konferencji zorganizowanych dla 

instytucji związanych ze służbą geodezyjną lub kartograficzną. 

Powyższy wymóg bardzo zawęża grupę podmiotów, które spełniają takie wymogi. 

Zwracamy się więc z prośbą o zmianę wymogów stawianych osobie wskazanej na stanowisko 

Specjalista ds. organizacji i obsługi seminariów /konferencji na: 

w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczył jako 

specjalista w organizacji i obsłudze co najmniej dwóch seminariów i/lub konferencji o tematyce 

związanej z geodezją lub kartografią lub IT. 

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

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pozostawia dotychczasowe zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 9 

Proszę o doprecyzowanie informacji zamieszczonej w OPZ, Punkt 12, podpunkt 16 A, Obsługa 

Konferencji – myślnik drugi. Na jakich portalach internetowych mają zostać umieszczone 

informacje o konferencji? Co Zamawiający rozumie jako pasek informacyjny. Będziemy wdzięczni 

za uszczegółowienie. 

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

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z treścią OPZ szczegóły dotyczące umieszczenia 

informacji o konferencji na pasku informacyjnym pojawiającym się na co najmniej trzech portalach 

internetowych, zostaną uzgodnione z Zamawiającym po podpisaniu Umowy. 

 

 

 

 



 
 

Pytanie 10 

Proszę o doprecyzowanie informacji zamieszczonej w OPZ, Punkt 12, podpunkt 16 A, Obsługa 

Konferencji – myślnik czwarty. Jaką formę ma mieć zapowiedź promująca konferencję (baner, 

film?) oraz na ilu stronach miałaby zostać ona osadzona? 

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

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż forma zapowiedzi zostanie uzgodniona z Zamawiającym po 

podpisaniu Umowy. Zamawiający dopuszcza różne formy informowania, w tym również baner czy 

film. 

 

Pytanie 11 

Proszę o doprecyzowanie informacji zamieszczonej w OPZ, Punkt C, podpunkt 4C – Obsługa 

Administracyjna i recepcja dla potrzeb konferencji, Rejestracja elektroniczna: na jakiej stronie ma 

zostać zamieszczony formularz rejestracyjny? Na stronie gugik.gov.pl czy też wykonawca ma 

stworzyć specjalną stronę dedykowaną konferencji?  

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

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż miejsce umieszczenia formularza zostanie uzgodnione  

z Zamawiającym po podpisaniu Umowy. Zamawiający dopuszcza również stworzenie strony 

dedykowanej konferencji. 

 

Pytanie 12 

OPZ, Punkt 12, podpunkt F. Czy Zamawiający może zażądać przygotowania zupełnie nowych 

gadżetów dla uczestników konferencji w liczbie 3 rodzaje x 350 sztuk. 

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

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z treścią OPZ „W pierwszej kolejności powinny 

być brane pod uwagę materiały już przygotowane oraz takie, dla których został opracowany projekt 

graficzny znakowania”, jednak Zamawiający nie wyklucza nowych gadżetów, jeśli Wykonawca 

wykaże, że jest to uzasadnione. 

 

Pytanie 13 

OPZ, Punkt 14, Organizacja spotkań informacyjnych. Co Zamawiający ma na myśli oczekując 

rejestracji materiału ze spotkania? 

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

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z treścią OPZ, Zamawiający oczekuje rejestracji 

przebiegu spotkania i przekazania tego materiału po zakończeniu spotkania. 

 

Pytanie 14 

OPZ, Zadania zlecane w ramach budżetu roboczogodzin. Bardzo proszę o wyjaśnienie jak 

Zamawiający planuje rozliczyć koszty zewnętrzne jakie Wykonawca będzie zmuszony ponieść, aby 

zrealizować działania, które Zamawiający może zlecić w ramach budżetu roboczogodzin? Cześć 

działań jest do wykonania samodzielnie przez Wykonawcę i możliwa do rozliczenia w ramach 

roboczogodzin, a część będzie wymagała zlecenia zewnętrznie np. opłacenia udziału w wydarzeniu 

lub promocji. 

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



 
 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż procedura zlecania i odbioru (w tym również rozliczania) 

prac w ramach roboczogodzin została szczegółowo opisana w rozdziale V OPZ – Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia -  Procedura zlecania i odbioru prac w ramach roboczogodzin.   

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert. Oferty 

należy składać do dnia 07.07.2017 r. do godz. 12:00,  otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu  

o godz. 12.30.  

 

 

 

 

 

 
Zatwierdził:  

         GŁÓWNY GEODETA KRAJU  
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