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Dotyczy: postępowania na „Szkolenie z obsługi aplikacji do prowadzenia ewidencji 

miejscowości, ulic i adresów”, nr referencyjny: KN-PRG.2611.2.2017 

 

W dniu 8 i 9 listopada 2017 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania do ww. 

postępowania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

Pytanie 1: 

Dotyczy Załącznik nr 1 do Zaproszenia pkt. 2 ppkt. 4: „Grupa szkoleniowa musi liczyć 

nie więcej niż 25 osób” Zamawiający określa, że grupa szkoleniowa musi liczyć nie więcej 

niż 25 osób. W związku z niezwykle krótkim terminem realizacji oraz lokalizacją szkoleń, 

która może obejmować cały Kraj, zwracamy się z prośbą o wskazanie minimalnej liczby 

osób, dla jakiej przeprowadzenie szkolenia będzie obowiązkowe. Prosimy również 

o wyjaśnienie, co w przypadku jeśli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie uda się 

zrekrutować minimalnej liczby uczestników w danej lokalizacji. Czy w takiej sytuacji 

Zamawiający dopuszcza, aby takie osoby z niepełnej grupy dołączyć do innych szkoleń 

najbliższych lokalizacyjnie do deficytowych grup? 

Odpowiedz na pytanie 1: 

Zgodnie z rozdz. 2 pkt. 1 SOPZ liczba osób objętych szkoleniem wynosi min. 220. 

Pytanie 2: 

Dotyczy Załącznik nr 1 do Zaproszenia pkt. 2 ppkt. 5 Zamawiający określa 

w zestawieniu tabelarycznym ilość deklaracji udziału złożonych przez uczestników 

zainteresowanych szkoleniem w podziale na województwa. Zwracamy się z prośbą o podanie 

ilości gmin reprezentowanych przez tych uczestników. 

Odpowiedz na pytanie 2: 

Zmawiający nie dysponuje takimi danymi.  

Pytanie 3: 

Czy w ramach realizacji szkoleń Zamawiający przewiduje ograniczenie co do ilości 

uczestników zgłaszających się z jednej Gminy? 

 

 



Odpowiedz na pytanie 3: 

Zmawiający nie przewiduje ograniczenia co do ilości uczestników zgłaszających się z 

jednej Gminy.  

Pytanie 4: 

Dotyczy Załącznik nr 1 do Zaproszenia – SOPZ, pkt 2 ppkt. 15: „Wykonawca zapewni 

bezpłatne miejsca parkingowe dla uczestników szkolenia”. W związku z tym, że Wykonawcy 

nie mają wpływu na rodzaj (płatne/bezpłatne) oraz ilość dostępnych miejsc parkingowych 

przy hotelach wnosimy o wykreślenie zapisów punktu. 

Odpowiedz na pytanie 4: 

Zamawiający przychyla się do propozycji wykonawcy i usuwa z SOPZ rozdz. 2 pkt 15. 

Pytanie 5: 

Dotyczy Załącznik nr 1 do Zaproszenia – SOPZ, pkt 2 ppkt. 32 oraz 33: „32. 

Wykonawca na zakończenie szkolenia przeprowadzi ankietę dot. jakości przeprowadzonego 

szkolenia. 33. Ankieta dot. jakości przeprowadzonego szkolenia zostanie przygotowana przez 

Zamawiającego i przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy” Czy Zamawiający 

dopuszcza przygotowanie i przeprowadzenie ankiet w formie elektronicznej opartej np. na 

formularzu Google? 

Odpowiedz na pytanie 5: 

Zamawiający dopuszcza przygotowanie i przeprowadzenie ankiety w formie 

elektronicznej opartej np. na formularzu Google. 

Pytanie 6: 

Dotyczy §1 ust. 3 wzoru Umowy: „Przy wykonaniu Umowy uczestniczyć będą ze 

strony Wykonawcy jedynie osoby wskazane w Wykazie Osób Wykonujących Zamówienie, 

stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy” oraz Dotyczy §9 ust. 1 pkt. 1) „(…) Zamawiającemu 

przysługuje prawo odmowy zgody na zmianę z ważnych przyczyn.” Wnosimy o 

doprecyzowanie jakie mogą to być przyczyny oraz prosimy o potwierdzenie, że w przypadku 

jeśli zmiana zostanie dokonana na osobę spełniającą wymagania to Zamawiający nie będzie 

miał prawa do odmowy? 

Jeżeli będzie miał takie prawo i nie sprecyzuje przy tym dokładnie przyczyn odmowy, 

stanowi to iż zapis umowy taki jest niedopuszczalny. Ważna przyczyna jest pojęciem 

względnym i może być to dla Zamawiającego dowolny czynnik, a to z kolei, z racji bardzo 

krótkiego terminu realizacji nakłada na wykonawcę niewspółmiernie duże ryzyko 

niewykonania przedmiotu umowy w przypadku jeśli otrzyma odmowę zmiany osoby. 

 

 

 



Odpowiedz na pytanie 6: 

Według Zamawiającego ważną przyczyną stanowiącą prawo do odmowy zgody na 

zmianę osoby wskazanej w Wykazie Osób Wykonujących Zamówienie jest próba zastąpienia 

osobą posiadającą niższe kwalifikacje od dotychczasowej.  

Pytanie 7:  

Dotyczy §9 ust. 2 wzoru Umowy:: „Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

zmiany osoby wykonującej przedmiot Umowy, na warunkach określonych w ust. 1, jeżeli 

uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. „Wnosimy o usunięcie zapisu 

lub sprecyzowanie co Zamawiający będzie rozumiał poprzez nienależyte wykonywanie usługi 

przez osobę. W aktualnej postaci zapis nadaje Zamawiającemu wręcz dowolne prawo 

decydowania o zmianie osoby nawet na podstawie drobnych uchybień nie mających 

znaczenia dla realizacji umowy. 

Odpowiedz na pytanie 7: 

Zamawiający przez nienależyte wykonywanie obowiązków rozumie dopuszczanie się 

przez daną osobę uchybień mających wpływ na prawidłową realizację przedmiotu Umowy.  

Pytanie 8:  

Dotyczy § 7 ust. 3 wzoru Umowy  

Z uwagi na wysokie ryzyko opóźnień w realizacji spowodowanych bardzo krótkim 

terminem wykonania usługi szkoleniowej, wnosimy o obniżenie kary umownej do poziomu 

0,5% wartości zamówienia za 1 dzień. 

Odpowiedz na pytanie 8: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis. 

Pytanie 9: 

Dotyczy §7 ust. 6 wzoru Umowy: „Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie 

oświadczają, że przy dochodzeniu kar umownych, Zamawiający nie ma obowiązku 

wykazywania poniesionej szkody” Jaki jest cel tego zapisu? Jeżeli Zamawiający odniesie 

szkodę i będzie chciał dochodzić odszkodowania do wysokości tej szkody, powinien mieć 

obowiązek wykazania wielkości tej szkody. 

Odpowiedz na pytanie 9: 

Zamawiający podtrzymuje  dotychczasowy zapis. 

Pytanie 10: 

Ponieważ zrekrutowanie wymaganej liczby osób w tak krótkim terminie może być 

niewykonalne pomimo dołożenia wszelkich starań przez Wykonawcę, prosimy o 

potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia szkoleń dla mniejszej 

ilości osób niż wymagana, pod warunkiem odpowiedniego uzasadnienia takiego stanu przez 

wykonawcę. Ewentualnie czy Zamawiający dopuści sytuację przedłużenia terminu realizacji 



umowy w przypadku jeśli w wymaganym terminie nie uda się zebrać dostatecznej liczby osób 

na szkolenia? 

Odpowiedz na pytanie 10: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przeprowadzenia szkoleń dla mniejszej ilości 

osób niż wymagana oraz nie dopuszcza przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku 

jeśli w wymaganym terminie nie uda się zebrać dostatecznej liczby osób na szkolenia. 

Pytanie 11: 

Czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której z danego województwa nie uda się 

zrekrutować żadnego uczestnika szkoleń? 

Odpowiedz na pytanie 11: 

Zamawiający nie może wykluczyć takiej sytuacji. 

Pytanie 12: 

Proszę o podanie szacunkowej wartości zamówienia: na realizację  zamówienia 

obejmującego przygotowanie i organizację szkolenia z obsługi aplikacji do prowadzenia 

ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA) Znak sprawy KN-PRG.2611.2.2017 

Odpowiedz na pytanie 12: 

Zamawiający postanawia nie ujawniać szacunkowej wartości zamówienia.   

Pytanie 13: 

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w zakresie: Jaka ma być specyfikacja 

komputerów czy mają to być komputer 15 czy 17 cali czy Zamawiający dopuszcza komputery 

stacjonarne czy laptopy? 

Odpowiedz na pytanie 13: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do Zaproszenia – SOPZ, pkt 2 pkt. 

24. Treść tego punktu jest następująca: „24. Każdy uczestnik szkolenia musi mieć 

zapewnione samodzielne stanowisko komputerowe, przy czym minimalne wymagania 

techniczne dla stanowisk komputerowych (stacji roboczych) dla wszystkich uczestników 

szkoleń są następujące: 

a) procesor dwurdzeniowy taktowany zegarem min. 1GHz; 

b) pamięć RAM 4GB; 

c) wolna przestrzeń dyskowa min. 1000 MB; 

d) system operacyjny Windows 7/8/10; 

e) przeglądarka internetowa: Internet Explorer 8 lub 9, Firefox 56 lub wyższa, 

Google Chrome 60 lub wyższa, Opera 49 lub wyższa; 

f) rozdzielczość ekranu min. 15 cali 

g) mysz i klawiatura w przypadku komputera stacjonarnego; 



h) przepustowość łączy internetowych powinna zapewnić sprawną (płynną) pracę 

aplikacji EMUiA podczas szkoleń. 

Pytanie 14: 

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w zakresie: Szacunkowej całkowitej 

kwoty zamówienia publicznego (znak sprawy KN-PRG.2611.2.2017) z uwagi na kluczowe 

znaczenie wyceny przedmiotu zamówienia dokonanej z należytą starannością przez 

Zamawiającego tj. uwzględniącej ryzyk oraz krótkiego terminu wykonania usług 

(listopad/grudzień to miesiące której jest bardzo wiele szkoleń przeprowadzanych w hotelach 

3-gwiazdkowych, gdyż wielu Zamawiających przeprowadza/zleca szkolenia. Celowość 

podania kwoty wskaże nam poziom ryzyka wynikającego z zamówienia. Ponadto podanie 

powyższej informacji do wiadomości publicznej po przez upublicznienie pozwoli uniknąć 

sytuacji, w której dany wykonawca przekroczy budżet zamówienia (jego oferta nie będzie 

brana pod uwagę) i pozwoli zachować transparentność prowadzonego postępowania. 

Nadmieniam, iż dotychczasową praktyką GUGIK było podawanie szacunkowej wartości 

zamówienia.  

Odpowiedz na pytanie 14: 

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 12. 

 

Ponadto w rozdziale VI Zaproszenia do składania ofert po punkcie 6 dodaje się punkt 7 

o następującej treści: „7. Niniejsze postępowanie nie jest postępowaniem o udzielenie 

zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje 

zobowiązania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii do przyjęcia którejkolwiek z ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru którejkolwiek 

ze złożonych ofert. Niniejsze postępowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu 

Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych.”. 

  
Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania ofert z 13 listopada 2017 roku, do 

godz. 12:00 na 14 listopada 2017, do godz. 12:00.  

 

 
z up. Marcin Leończyk 

Naczelnik Wydziału Państwowego 
Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek 

Podziałów Terytorialnych Kraju 
 

 

 


