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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: 
CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT”, Nr referencyjny: BO-ZP.2610.81.2015.CAPAP.ZSIN-
FazaII.K-GESUT 
 

 
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 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej 
dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1: 

dotyczy zapisów SIWZ rozdział XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 
BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA 
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
Wśród kryteriów oceny określonych przez Zamawiającego wskazano, że punkty  
w kryterium „wartość merytoryczna oferty” będą przyznawane na podstawie:1. opracowania pt. 
„Koncepcja wsparcia projektów CAPAP, ZSZIN Faza II oraz K-GESUT, uwzględniająca 
dostosowanie produktów zarządczych SIG, celem ich wykorzystania w realizacji projektów 
współfinansowanych z POPC”, w którym powinny być zawarte informacje dotyczące 
zakładanego przez Wykonawcę sposobu realizacji usług określonych w Opisie przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający nie ujął jednak w dokumentacji przetargowej informacji odnośnie 
produktów zarządczych SIG, zatem na podstawie opublikowanej dokumentacji przetargowej nie 
jest możliwe opracowanie koncepcji dostosowania tychże w celu ich zastosowania w realizacji 
projektów współfinansowanych z POPC, ponieważ nie jest wiadome co ma być przedmiotem 
dostosowania. Czy Zamawiający udostępni dokumentację opisującą produkty zarządcze SIG? 
Czy sformułowaniem „w celu ich zastosowania w realizacji projektów współfinansowanych z 
POPC” objęte są wyłącznie nazwane wyżej projekty tj. CAPAP, ZSZIN Faza II oraz K-GESUT 



czy też jakiekolwiek inne projekty przygotowywane/planowane do uruchomienia w ramach 
POPC? 

  
Odpowiedź 1: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 4 zawarte w piśmie Zamawiającego z dnia 03.02.2016 r., 
zawierającym wyjaśnienia i zmiany SIWZ, Zamawiający wprowadził zmianę do Szczegółowego 
Opisu Przedmiotu Zamówienia poprzez dodanie niżej wymienionych załączników: 
Załącznik nr 1 do SOPZ - Studium wykonalności projektu CAPAP.pdf 
Załącznik nr 2 do SOPZ - Studium wykonalności projektu ZSIN.pdf 
Załącznik nr 3 do SOPZ - Studium wykonalności projektu K-GESUT.pdf 
Załącznik nr 4 do SOPZ - Architektura_SIG.pdf 
Załącznik nr 5 do SOPZ - PryncypiaArchitektoniczne.pdf 
Załącznik nr 6 do SOPZ - Metodyka zarządzania wymaganiami – Podręcznik użytkownika.pdf 
Załącznik nr 7 do SOPZ - Przepływ danych.pdf 
Załącznik nr 8 do SOPZ - Katalog Usług Biznesowych SIG.pdf 
Załącznik nr 9 do SOPZ - Metoda szacowania rozmiaru oprogramowania SIG.pdf 
Załącznik nr 1 do Załącznika nr 9 do SOPZ - szablon dokumentu szacowania.xlsx 
Załącznik nr 10 do SOPZ - Metodyka testowania SIG.pdf 
Załącznik nr 11 do SOPZ - Procesy biznesowe GUGiK.pdf 
Załącznik nr 1 do Załącznika nr 11 do SOPZ - Procesy biznesowe - Załącznik numer 1.pdf 
 
Jednocześnie zgodnie z uznaniem zarzutu nr 4 wniesionego w odwołaniu firmy TENDERHUT 
Zamawiający zmienił treść SIWZ w poniżej wskazanym zakresie w następujący sposób: 
Rozdział XV SIWZ Zasady oceny według kryterium „wartość merytoryczna oferty” 
ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
3. harmonogramu nabycia wiedzy o projektach CAPAP, ZSZIN Faza II oraz K-GESUT 
współfinansowanych z POPC oraz o pozostałych projektach zrealizowanych przez GUGIK,  
o których mowa w SOPZ i załącznikach do SOPZ, w zakresie umożliwiającym świadczenie 
usług wsparcia oraz zastosowanie produktów zarządczych SIG – 0-5 pkt. Punkty zostaną 
przyznane przez członków Komisji Przetargowej w sposób następujący:  
5 pkt – czas nabycia wiedzy według deklaracji Wykonawcy wynosi do 3 tygodni od  dnia 
zawarcia Umowy i harmonogram przestawia wszystkie zrealizowane i projektowane systemy 
teleinformatyczne oraz produkty zarządcze SIG, o których mowa w SOPZ i załącznikach do 
SOPZ, mające wpływ na działania lub zaangażowanie Wykonawcy, dodatkowo przedstawiony 
opis jest pełny i wyczerpujący.  
3 pkt – czas nabycia wiedzy według deklaracji Wykonawcy wynosi powyżej 3 tygodni, ale nie 
więcej niż 1 miesiąc od dnia zawarcia Umowy i harmonogram przedstawia wszystkie 
zrealizowane i projektowane systemy teleinformatyczne oraz produkty zarządcze SIG, o których 
mowa w SOPZ i załącznikach do SOPZ, mające wpływ na działania lub zaangażowanie 
Wykonawcy ale przedstawiony opis jest niepełny i niewyczerpujący.  
0 pkt – czas nabycia wiedzy według deklaracji Wykonawcy wynosi powyżej 1 miesiąca od dnia 
zawarcia Umowy i harmonogram nie przestawia wszystkich zaplanowanych do realizacji, 
projektowanych systemów teleinformatycznych mających wpływ na działania lub 
zaangażowanie Wykonawcy.  
 



Pytanie 2:  

dotyczy zapisów SIWZ rozdział XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 
BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM  
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 
Wśród kryteriów oceny określonych przez Zamawiającego wskazano, że punkty w kryterium 
„wartość merytoryczna oferty” będą przyznawane na podstawie 2. propozycji zakresu 
optymalnego wsparcia Zamawiającego w realizacji prac projektowych projektów CAPAP, 
ZSZIN Faza II oraz K-GESUT współfinansowanych z POPC oraz przedstawienie 
harmonogramu prac i zadań projektowych, związanych z realizacją przez Zamawiającego ww. 
projektów, przy zastosowaniu produktów zarządczych SIG. Zamawiający nie ujął jednak  
w dokumentacji przetargowej informacji odnośnie produktów zarządczych SIG, zatem na 
podstawie opublikowanej dokumentacji przetargowej nie jest możliwe wskazanie sposobu ich 
zastosowania w propozycji wsparcia Zamawiającego w realizacji ww. projektów. Ponadto, 
Zamawiający nie udostępnił dokumentacji projektów objętych wsparciem, w tym: 
harmonogramów tych projektów, a bez tej informacji nie jest możliwe przedstawienie 
harmonogramu prac i zadań projektowych, związanych z realizacją przez Zamawiającego ww. 
projektów. Czy Zamawiający udostępni dokumentację opisującą produkty zarządcze SIG? Czy 
Zamawiający udostępni dokumentację projektów CAPAP, ZSZIN Faza II oraz K-GESUT, 
obejmująca studia wykonalności tych projektów (na podstawie których projekty uzyskały 
dofinansowanie w ramach POPC – 1. Konkurs), lub przynajmniej harmonogramy tych 
projektów? 
 

Odpowiedź 2:  

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną powyżej na pytanie 1. 
 
 
Pytanie 3:  
W SIWZ Rozdział III ust. 3 w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wprowadził kodu 
CPV: 79342200-5 – Usługi w zakresie promocji. Natomiast w zakresie prac przedstawionym 
Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ znajduje się tylko jedno odwołanie do faktycznych zadań 
związanych z promocją: pkt 1 ppkt 5) lit. d) „nadzorze nad przygotowaniem materiałów 
dotyczących promocji projektów oraz przebiegiem akcji promocyjnej”. Jak widać nie są to 
usługi promocyjne, na które wskazuje wcześniej przytoczony kod CPV, a w pozostałej części 
dokumentacji przetargowej nie ma wyszczególnionych żadnych usług tego typu, które 
stanowiłyby przedmiot prac Wykonawcy. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy 
usługi w zakresie promocji będą realizowane przez Wykonawcę i jaki jest dokładny zakres tych 
prac. Informacje te są konieczne do przeprowadzenia prawidłowego złożenia Oferty  
w niniejszym postępowaniu. 
 

Odpowiedź 3:  

Usługi w zakresie promocji nie będą realizowane przez  Wykonawcę. Wykonawca będzie 
wspierał Zamawiającego w nadzorze nad przygotowaniem materiałów dotyczących promocji 
projektów oraz przebiegiem akcji promocyjne zlecanych w Zamówieniach. 



 

Pytanie 4:  

W SIWZ Rozdział VIII ust. 3 pkt 2 lit. d) Zamawiający przedstawił następujące wymaganie na 
Specjalistę ds. architektury aplikacji „W ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert brał 
udział w realizacji co najmniej jednej usługi w zakresie projektowania  
i wdrożenia architektury systemu teleinformatycznego, dla systemu opartego o architekturę 
SOA, gdzie wartość systemu wynosiła 10 000 000,00 PLN brutto”. W przytoczonym brzmieniu 
wymaganie jest spełnienie tylko wtedy, gdy  wartość systemu wynosiła dokładnie 10 000 000,00 
PLN. W związku z tym  wnosimy o zmianę treści przytoczonego wymagania na „W ciągu 
ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert brał udział w realizacji co najmniej jednej usługi 
w zakresie projektowania i wdrożenia architektury systemu teleinformatycznego, dla systemu 
opartego o architekturę SOA, gdzie wartość systemu wynosiła co najmniej 10 000 000,00 PLN 
brutto”. Wprowadzenie dolnego progu dla wartości systemu zapewni Zamawiającemu 
wymagany poziom doświadczenia dla Specjalisty ds. architektury aplikacji. 
 

Odpowiedź 4:  

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 03.02.2016 r. w rozdziale zatytułowanym 

„Niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, określone w rozdziale VIII ust. 2 pkt 1-6 

oraz w ust 3 pkt 1, 2 15 i 16 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymują 

brzmienie:” 

(….) 
2) Specjalista ds. architektury aplikacji 
Wymagania: 
a) posiada znajomość metodyki zarządzania usługami informatycznymi, posiadającej 
zdefiniowane procesy, które powinny funkcjonować w ramach organizacji świadczącej usługi 
IT, dodatkowo metodyka powinna umożliwiać modelowanie procesów niezależnie od wielkości 
i typu organizacji czy też posiadanych narzędzi, a każdy proces powinien posiadać zdefiniowane 
role i odpowiedzialności; 
b) posiada znajomość metodyki projektowania architektury systemów teleinformatycznych, 
zapewniającej kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz 
zarządzania informacyjną architekturą przedsiębiorstwa; 
c) posiada doświadczenie w wymiarowaniu oprogramowania w metodzie powszechnie dostępnej 
potwierdzone co najmniej rocznym udziałem w projekcie w którym Zamawiający wymaga 
stosowanie tej metody; 
d) W ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert brał udział w realizacji co najmniej 
jednej usługi w zakresie projektowania i wdrożenia architektury systemu teleinformatycznego, 
dla systemu opartego o architekturę SOA, gdzie wartość systemu wynosiła co najmniej 10 000 
000,00 PLN brutto; 
e) w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert brał udział w realizacji co najmniej 
dwóch usługach obejmujących swym zakresem budowę architektury systemów 
teleinformatycznych i był odpowiedzialny za zaprojektowanie architektury systemu IT, którego 
elementem był system GIS, a wartość co najmniej jednej z tych usług była większa niż 1 000 
000 PLN brutto; 



f) posiada doświadczenie w zakresie projektowania infrastruktury sieciowej dla systemów  
o dużej wydajności, dostępności (99.999), niezawodności; 
g) posiada wyższe wykształcenie. 
 
Pytanie 5:  

Prosimy o przekazanie struktury organizacyjnej GUGiK obecnej oraz przyszłej jeżeli planowane 
są zmiany struktur organizacyjnych GUGiK, które będą miały wpływ na sposób zarządzania i 
realizacji projektów objętych niniejszym Zamówieniem. Przekazane materiały muszą umożliwić 
przygotowanie przez Wykonawcę opracowań uwzględniających odniesienie do zastosowania 
rozwiązań i produktów zarządczych SIG, co jest warunkiem pozytywnej oceny Ofert. 
 
Odpowiedź 5:  
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 03.02.2016 r. – pytanie 11 
 
 
Pytanie 6:  
 

W Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór umowy w §14 ust. 1 pkt 2 Zamawiający wprowadza 
możliwość odstąpienia od Umowy w przypadku gdy „jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub 
przeprowadzona likwidacja Wykonawcy, także jeżeli w inny sposób przedsiębiorstwo 
Wykonawcy zakończy swój byt prawny”. Prosimy o wyjaśnienia jakie inne niż upadłość  
i likwidacja przypadki Zamawiający rozumie pod pojęciem „w inny sposób zakończy swój byt 
prawny” ?  
 
Odpowiedź 6: 
Zamawiający dokonał modyfikacji pkt. 2 w ust. 1 w ramach §14 wzoru Umowy, poprzez 
wykreślenie słów „(…) także jeżeli w inny sposób przedsiębiorstwo Wykonawcy zakończy swój 
byt prawny”. 

 
Pytanie 7: 
W Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór umowy w §14 ust. 1 pkt 2 Zamawiający wprowadza 
możliwość odstąpienia od Umowy w przypadku gdy „jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub 
przeprowadzona likwidacja Wykonawcy, także jeżeli w inny sposób przedsiębiorstwo 
Wykonawcy zakończy swój byt prawny”. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający 
zastosuje powyższy zapis w przypadku zakończenia bytu prawnego jednego z członków 
konsorcjum ?  
 
Odpowiedź 7: 
Zgodnie z wyrażoną w art. 7 ust. 3 PZP zasadą legalizmu zamówienia udziela się wyłącznie 
wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych. Przepis ten 
zakazuje dokonywania zmian podmiotowych po stronie wykonawcy w umowie w sprawie 
zamówienia publicznego. Na podstawie art. 141 PZP wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Oznacza 
to, że wykonawcy (wszyscy członkowie konsorcjum), z którymi została zawarta Umowa, aż do 
zupełnego zaspokojenia Zamawiającego pozostają zobowiązani w zakresie zobowiązań 



wynikających z Umowy (art. 366 k.c. w zw. z art. 14 i 141 PZP). Solidarny charakter 
odpowiedzialności wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ma swoje 
źródło w ustawie. Zamawiający i wykonawcy w drodze czynności prawnej nie mogą jej ani 
wyłączyć, ani ograniczyć. Na podstawie zatem art. 141 PZP Zamawiający może zatem żądać 
należytego wykonania Umowy, w tym usunięcia usterek czy wad, od wszystkich wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub od każdego z osobna, a zaspokojenie 
zamawiającego przez któregokolwiek z nich zwalnia pozostałych. Podmioty wspólnie ubiegające 
się o udzielenie zamówienia odpowiadają solidarnie przed Zamawiającym ex lege z uwagi na 
sam fakt wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy. 
Mimo odpowiedzialności solidarnej należyte wykonanie Umowy jest możliwe jedynie w razie 
współdziałania wszystkich członków konsorcjum. Stąd likwidacja czy upadłość jednego z nich 
musi uprawniać Zamawiającego do odstąpienia od Umowy. Zamawiający dokonał modyfikacji 
pkt. 2 w ust. 1 w ramach §14 wzoru Umowy poprzez dodanie następującego zdania: „W razie gdy 
po stronie Wykonawcy występuje kilku przedsiębiorców tworzących konsorcjum, prawo do odstąpienia 
przysługuje w razie ogłoszenie upadłości lub likwidacji co najmniej jednego z członków konsorcjum.”  

 
 
Pytanie 8: 
W Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy w §14 ust. 4. Zamawiający wprowadził następujący 
zapis „Po rozwiązaniu Umowy, z przyczyn podanych w ust. 1, z wyłączeniem pkt. 1) i 7) 
Zamawiający może zawrzeć odrębną umowę z osobą trzecią na koszt Wykonawcy.” 

Prosimy o wyjaśnienie jakie przepisy prawa zapewniają Zamawiającemu wprowadzenie ww. 
zapisu umożliwiającego zawieranie umów, a tym samym zobowiązań finansowych 
obciążających Wykonawcę, w szczególności, że umowa ta będzie zawierana po rozwiązaniu 
Umowy z Wykonawcą – czyli de facto bez udziału Wykonawcy? W jaki sposób i w jakim trybie 
zgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, będzie zawierana przez Zamawiającego nowa 
umowa i jaki będzie określany jej zakres oraz maksymalny koszt realizacji? W jaki sposób 
według Zamawiającego Wykonawca stanie się zobowiązany do poniesienia kosztów tej umowy, 
której nie będzie stroną? 

 
Odpowiedź 8: 
Zamawiający wykreślił ust. 2 w §14 wzoru Umowy, z uwagi na jego sprzeczność z przepisami 
Prawa Zamówień Publicznych. 

 
Pytanie 9: 
W Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy znajdują się dwa §15 o nazwach Zmiana Umowy i 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Wnosząc o pomyłce edytorskiej prosimy o 
podniesienie numerów paragrafów we Wzorze umowy o 1 oraz uwzględnienie tych zmian w 
przywołaniach do tych paragrafów zawartych we Wzorze Umowy (jeżeli to konieczne) 
począwszy od strony 18 Wzoru Umowy. 
 
Odpowiedź 9: 
Dokonano stosownych zmian technicznych (edytorskich) we wzorze Umowy.  



 
Pytanie 10: 
Zgodnie z przedstawionymi załącznikami do Umowy: Załącznik nr 2 do Umowy - Protokół 
przekazania oraz Załącznik nr 3 do Umowy - Protokół odbioru, rozliczenie przedmiotu 
Zamówienia będzie realizowane w oparciu o dokumenty dostarczane przez Wykonawcę. 
Natomiast załączniki do Umowy związane ze zlecaniem prac Wykonawcy: Załącznik nr 5 do 
Umowy - Wzór propozycji, Załącznik nr 6 do Umowy - Wzór zamówienia, wskazują na 
ustalanie przedmiotu prac w oparciu o działania realizowane przez Wykonawcę. Przedstawiony 
w Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ szczegółowy zakres prac wskazuje wiele usług, których 
wynikiem nie będzie opracowanie dokumentu. Do takich usług można zaliczyć np. uczestnictwo 
w spotkaniach analitycznych, ciągła współpraca z osobami odpowiedzialnymi za realizację 
projektów, nadzór nad przygotowaniem materiałów dotyczących promocji projektów, nadzór 
nad przygotowaniem materiałów dot. szkoleń, wsparcie w realizacji procedur przetargowych.  
Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający zamierza rozliczać usługi doradcze, których 
wynikiem nie jest opracowanie dokumentu? Prosimy o zapewnienie we wzorach Protokołu 
przekazania (Załącznik nr 3 do Umowy - Protokół przekazania) oraz Protokołu odbioru 
(Załącznik nr 3 do Umowy - Protokół odbioru) możliwości rozliczenia całości przedmiotu 
Zamówienia poprzez zmianę nazwy kolumny „Nazwa dokumentu” na „Nazwa dokumentu/ 
Zrealizowane działanie”. 
 
Odpowiedź 10: 
Dokonano modyfikacji Załączników do Umowy tak aby uwzględniały fakt, że część Produktów 
w ramach usług doradczych nie będzie miała formy materialnej tj. dokumentu. 

Zamawiający uzupełnił  (Załącznik nr 2 do Umowy - Protokół przekazania) oraz Protokół 
odbioru (Załącznik nr 3 do Umowy - Protokół odbioru). 
 
Protokół odbioru (Załącznik nr 3 do Umowy - Protokół odbioru) – Nazwa Dokumentu/ 
Zrealizowane działanie. 
 
Protokół przekazania (Załącznik nr 2 do Umowy - Protokół przekazania) – Nazwa Dokumentu/ 
Zrealizowane działanie. 
 
 
Pytanie 11:  
W ramach składnej Oferty zgodnie z SIWZ Rozdział XV ust. 2 Zamawiający wymaga złożenia 
dwóch opracowań: „Koncepcja wsparcia projektów CAPAP, ZSZIN Faza II oraz  
K-GESUT, uwzględniająca dostosowanie produktów zarządczych SIG, celem ich wykorzystania  
w realizacji projektów współfinansowanych z POPC” i „Propozycji zakresu optymalnego 
wsparcia Zamawiającego w realizacji prac projektowych projektów CAPAP, ZSZIN Faza II oraz 
K-GESUT współfinansowanych z POPC oraz przedstawienie harmonogramu prac i zadań 
projektowych, związanych z realizacją przez Zamawiającego ww. projektów, przy zastosowaniu 
produktów zarządczych SIG”. Uwzględniając warunki oceny ww. opracowań zawarte w SIWZ 
Rozdział XV, a które wskazują, że Wykonawca spełni oczekiwania Zamawiającego jeżeli 
zostanie zapewnione „… maksymalnego sposobu wykorzystania produktów zarządczych SIG 
…” wnosimy o przekazanie kompletu produktów zarządczych SIG (pojęcie pojawiające się  
w SIWZ), które muszą zostać uwzględnione w procesie ofertowania. W uzupełnieniu prosimy  



o przekazanie struktury organizacyjnej GUGiK obecnej oraz przyszłej, jeżeli planowane są 
zmiany struktur organizacyjnych GUGiK, które będą miały wpływ na sposób zarządzania  
i realizacji projektów objętych niniejszym Zamówieniem. Przekazane materiały muszą 
umożliwić przygotowanie przez Wykonawcę opracowań uwzględniających odniesienie do 
zastosowania rozwiązań i produktów zarządczych SIG, co jest warunkiem pozytywnej oceny 
Ofert. 
 
Odpowiedź 11: 
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 03.02.2016 r. – pytanie 11 
 

 
Pytanie 12: 
W ramach składanej Oferty zgodnie z SIWZ Rozdział XV ust. 2 pkt 3) Zamawiający oczekuje 
złożenia przez Wykonawcy „harmonogramu nabycia wiedzy o projektach CAPAP, ZSZIN Faza 
II oraz K-GESUT współfinansowanych z POPC oraz o pozostałych projektach realizowanych i 
zrealizowanych przez GUGIK w zakresie umożliwiającym świadczenie usług wsparcia oraz 
zastosowanie produktów zarządczych SIG”. W ramach kryterium oceny tego elementu Oferty, 
Zamawiający wskazuje, że weryfikacji podlegać będzie czy harmonogram przedstawia: „… 
wszystkie realizowane, projektowane systemy teleinformatyczne lub inicjatywy GUGIK mające 
wpływ na działania lub zaangażowanie Wykonawcy …”. W związku  
z nałożeniem na Wykonawcę ww. obowiązku wnosimy o dostarczenie listy oraz opisów dla 
wszystkich realizowanych, projektowanych systemów teleinformatycznych, inicjatyw GUGiK 
mających wpływ na działania lub zaangażowanie Wykonawcy, a które to są konieczne do 
spełnienia oczekiwań Zamawiającego. Informacje te są konieczne do opracowania Oferty 
zgodnie z zapisami SIWZ.  
 
 
Odpowiedź 12: 
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 03.02.2016 r. – pytanie 11 
  
Pytanie 13: 
W Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy w §10 ust. 2 Zamawiający wprowadza możliwość 
zmiany wielkości zaangażowania w prace doradcze dla poszczególnych projektów będących 
przedmiotem usług doradczych. Prosimy o przedstawienie mechanizmu, przy pomocy którego 
zmiany te Zamawiający zakłada wprowadzać. 

 
Odpowiedź 13: 
Zamawiający oszacował ilość roboczogodzin oraz wartość usług doradczych w ramach każdego 
z projektów tj. CAPAP, K-GESUT i ZSIN –Faza II. Jednakże aby zachować pewną 
elastyczność, wprowadzono możliwość zmian w oszacowanych kwotach na mocy §2 ust. 6 i §10 
ust. 2 wzoru Umowy. Zmiany te nie wymagają sporządzenia Aneksu. W celu zabezpieczenia 
interesu Wykonawcy dokonano zmiany w powyższych paragrafach wzoru Umowy poprzez 
dodanie po przecinku następującego zdania: „(…) lecz pisemnego powiadomienia Wykonawcy i 
stają się skuteczne z chwilą otrzymania przez niego pisma Zamawiającego z informacją o 
dokonanych zmianach.”  
 
 



Pytanie 14: 
Zamawiający określił w SIWZ, że dokona oceny według kryterium „wartość merytoryczna 
oferty” na podstawie: 
1. opracowania pt. „Koncepcja wsparcia projektów CAPAP, ZSZIN Faza II oraz K-GESUT, 
uwzględniająca dostosowanie produktów zarządczych SIG, celem ich wykorzystania w realizacji 
projektów współfinansowanych z POPC”, w którym powinny być zawarte informacje dotyczące 
zakładanego przez Wykonawcę sposobu realizacji usług określonych w Opisie przedmiotu 
zamówienia 
2. propozycji zakresu optymalnego wsparcia Zamawiającego w realizacji prac projektowych 
projektów CAPAP, ZSZIN Faza II oraz K-GESUT współfinansowanych z POPC oraz 
przedstawienie harmonogramu prac i zadań projektowych, związanych z realizacją przez 
Zamawiającego ww. projektów, przy zastosowaniu produktów zarządczych SIG 
3. harmonogramu nabycia wiedzy o projektach CAPAP, ZSZIN Faza II oraz K-GESUT 
współfinansowanych  
z POPC oraz o pozostałych projektach realizowanych i zrealizowanych przez GUGIK w zakresie 
umożliwiającym świadczenie usług wsparcia oraz zastosowanie produktów zarządczych SIG 
W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje, w celu dokonania 
oceny wg kryterium „Wartość merytoryczna oferty”, dostarczenia jednego dokumentu 
ocenianego według trzech kryteriów SIWZ (opracowanie pt. „Koncepcja wsparcia projektów 
CAPAP, ZSZIN Faza II oraz K-GESUT, uwzględniająca dostosowanie produktów zarządczych 
SIG, celem ich wykorzystania w realizacji projektów współfinansowanych z POPC”) czy też 
trzech odrębnych dokumentów  (koncepcja wsparcia, propozycja zakresu optymalnego wsparcia 
Zamawiającego w realizacji prac projektowych wraz z harmonogramem prac i zadań 
projektowych, harmonogram nabycia wiedzy o projektach)? 
 
Odpowiedź 14: 
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 03.02.2016 r. – pytanie 10 i 11 

 
Pytanie 15: 
Dotyczy pkt. XV.2.2.1 SIWZ 
Jakie produkty zarządcze SIG Wykonawca ma uwzględnić przygotowując ofertę merytoryczną ? 
Zwracamy się z prośbą o wyspecyfikowanie i udostępnienie produktów zarządczych SIG, tak 
aby Wykonawca mógł zaproponować sposób ich pełnego dostosowania celem wykorzystania  
w realizacji projektów. 
 
Odpowiedź 15: 
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 03.02.2016 r. – pytanie 11 
 

 
Pytanie 16: 
Dotyczy pkt. XV.2.2.1 SIWZ 
Prosimy o wyjaśnienie, jak Zamawiający oceni, czy zaproponowany sposób wykorzystania 
produktów zarządczych SIG jest „maksymalny”? Należy przy tym podkreślić, że w opinii 
Wykonawcy Zamawiający powinien dążyć nie tyle do „maksymalnego”, co do „optymalnego” 
sposobu wykorzystania produktów zarządczych SIG, tj. do wykorzystania ich tam, gdzie jest to 
uzasadnione i korzystne. 
 
Odpowiedź 16: 



Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 03.02.2016 r. – pytanie 11 
 

Pytanie 17: 
Dotyczy pkt. XV.2.2.1 SIWZ 
Prosimy o wyjaśnienie jakimi kryteriami będzie kierował się Zamawiający przy określaniu, czy 
występuje: „brak opisu elementu”, „opis niekompletny” czy „opis poprawny merytorycznie, ale 
nieuwzględniający charakterystyki oraz złożoności Projektów”, w szczególności 
•   jak Zamawiający rozróżni „brak opisu przedstawiającego dostosowanie produktów 
zarządczych SIG” (0 pkt) od „opis bez odniesienia się do zastosowanych produktów zarządczych 
SIG” (6-12 pkt)? 
•      jak Zamawiający rozróżni „niewskazanie maksymalnego sposobu wykorzystania produktów 
zarządczych SIG” (1-5 pkt) od „nie wskazanie maksymalnego sposobu ich [produktów 
zarządczych SIG] wykorzystania” (6-12 pkt)? 
•   jak Zamawiający rozróżni „błędne ich [produktów zarządczych SIG] zastosowanie 
świadczące o braku znajomości danego tematu” (1-5 pkt) od „błędne ich [produktów 
zarządczych SIG] zastosowanie w przedmiotowym zamówieniu” (6-12 pkt)? 
 
Odpowiedź 17: 
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 03.02.2016 r. – pytanie 11 

 
 

Pytanie 18: 
Dotyczy pkt. XV.2.2.1 SIWZ 
Zamawiający, w definicji opisu poprawnego merytorycznie, uwzględniającego charakterystykę  
i złożoność Projektów, wymaga zawarcia „przykładów dostosowania”. Biorąc pod uwagę, że 
opis powinien uwzględniać „pełne dostosowanie produktów zarządczych SIG”, jakich 
przykładów dostosowania oczekuje Zamawiający? 

 
Odpowiedź 18: 

 
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 03.02.2016 r. – pytanie 11 

 
 

Pytanie 19: 
Dotyczy pkt. XV.2.2.1 SIWZ 
Jakimi kryteriami szczegółowymi będzie się kierował Zamawiający przyznając punkty w ramach 
ocen: „opis niekompletny”, „opis poprawny merytorycznie, ale nieuwzględniający 
charakterystyki oraz złożoności Projektów”, „opis poprawny merytorycznie, uwzględniający 
charakterystykę i złożoność Projektów”. W szczególności: 
•     kiedy opis zaklasyfikowany jako „opis niekompletny” otrzyma 1, kiedy 2, kiedy 3, kiedy 4  
a kiedy 5 punktów? 
•   kiedy opis zaklasyfikowany jako „opis poprawny merytorycznie, ale nieuwzględniający 
charakterystyki oraz złożoności Projektów” otrzyma  odpowiednio 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
punktów? 
•  kiedy opis zaklasyfikowany jako „opis poprawny merytorycznie, uwzględniający 
charakterystykę i złożoność Projektów” otrzyma  odpowiednio 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25 punktów? 

 
Odpowiedź 19: 



Zamawiający udzielił odpowiedzi poniżej w pytaniu 49. 
 
Pytanie 20: 
Dotyczy pkt. XV.2.2.2 SIWZ 

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „rozwiązania” w zwrocie „zastosowanie rozwiązań  
i produktów zarządczych SIG”. Prosimy o wyspecyfikowanie i udostępnienie tych rozwiązań 
oraz produktów zarządczych SIG, tak aby Wykonawca mógł uwzględnić ich zastosowanie  
w realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
Odpowiedź 20: 

 
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 03.02.2016 r. – pytanie 11 
 

 
Pytanie 21: 

 

Dotyczy pkt. XV.2.2.2 SIWZ 

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciami „wsparcie w zakresie 
merytorycznym” i „wsparcie w zakresie technicznym”. Które elementy przedmiotu zamówienia 
są według Zamawiającego „wsparciem merytorycznym” a które „wsparciem technicznym”? 

 
Odpowiedź 21: 

 
Zamawiający zawarł opis w pkt. XV.2.2.2 SIWZ – jako opis poprawny merytorycznie, 
uwzględniający pełną charakterystykę i złożoność Projektów. Zamawiający definiuje opis 
poprawny merytorycznie jako przedstawienie harmonogramu prac i zadań projektowych oraz 
opis propozycji wsparcia w zakresie merytorycznym i technicznym, uwzględniające pełną 
charakterystykę i złożoność Projektów oraz uwzględniające odniesienie do zastosowania 
rozwiązań i produktów zarządczych SIG w przedmiotowym zamówieniu. 
 
 
Pytanie 22: 
Dotyczy pkt. XV.2.2.2 SIWZ 
Jakimi kryteriami będzie kierował się Zamawiający przy określaniu, czy występuje: „brak 
opisu”, „opis niekompletny” czy „opis poprawny merytorycznie, ale nieuwzględniający 
charakterystyki oraz złożoności Projektów”, w szczególności jak Zamawiający rozróżni 
„świadczy o braku znajomości danego tematu oraz złożoności Projektów” (1-5 pkt) od „nie 
uwzględniające pełnej charakterystyki oraz złożoności Projektów” (6-11 pkt)? 

 
Odpowiedź 22: 
Zamawiający będzie kierował się kryteriami określonymi w  pkt. XV.2.2.2 SIWZ 
 
Pytanie 23: 
Dotyczy pkt. XV.2.2.2 SIWZ 
 
Jakimi kryteriami szczegółowymi będzie się kierował Zamawiający przyznając punkty w ramach 
ocen: „opis niekompletny”, „opis poprawny merytorycznie, ale nieuwzględniający 



charakterystyki oraz złożoności Projektów”, „opis poprawny merytorycznie, uwzględniający 
pełną charakterystykę i złożoność Projektów”. W szczególności: 
•         kiedy opis zaklasyfikowany jako „opis niekompletny” otrzyma 1, kiedy 2, kiedy 3, kiedy 
4 a kiedy 5 punktów? 
•         kiedy opis zaklasyfikowany jako „opis poprawny merytorycznie, ale nieuwzględniający 
charakterystyki oraz złożoności Projektów” otrzyma  odpowiednio 6, 7, 8, 9, 10, 11 punktów? 
•         kiedy opis zaklasyfikowany jako „opis poprawny merytorycznie, uwzględniający pełną 
charakterystykę i złożoność Projektów” otrzyma  odpowiednio 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
punktów? 
Wykonawca zwraca uwagę, że brak ujawnienia kryteriów o których mowa w pytaniach 6 i 10 
oznacza, że Zamawiający może subiektywnie przyznać ofercie zawierającej opis poprawny 
merytorycznie i uwzględniający pełną charakterystykę i złożoność projektów od 25 do 45 
punktów spośród maksymalnie 50 przyznawanych w kryterium. Efektem subiektywnej oceny 
ofert może być narażenie się Zamawiającego na korektę dofinansowania z powodu 
niekonkurencyjnego wyboru wykonawcy. 
 

 
Odpowiedź 23: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi poniżej w pytaniu 49. 
 
Pytanie 24: 
Dotyczy pkt. XV.2.2.3 SIWZ 
 
Jakie realizowane i projektowane systemy teleinformatyczne lub inicjatywy GUGIK mogą mieć 
wpływ na działania lub zaangażowanie Wykonawcy ?  Prosimy o wyspecyfikowanie  
i udostępnienie  informacji o wszystkich realizowanych i projektowanych systemów 
teleinformatycznych lub inicjatywy GUGIK mających wpływ na działania lub zaangażowanie 
Wykonawcy, tak aby umożliwić oszacowanie czasu niezbędnego do nabycia o nich wiedzy. 

 
 

Odpowiedź 24: 
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 03.02.2016 r. – pytanie 11 

 
Pytanie 25: 
Dotyczy pkt. XV.2.2.3 SIWZ 
Zamawiający uzależnia przyznanie 5 punktów od tego, czy „opis jest pełny i wyczerpujący”. 
Ponieważ dotyczy to harmonogramu nabycia wiedzy prosimy o wyjaśnienie, o jaki opis chodzi 
Zamawiającemu. 

 
Odpowiedź 25: 
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 03.02.2016 r. – pytanie 11 
 
Pytanie 26: 
Dotyczy pkt. XV.2.2.3 SIWZ 
Zamawiający określił następujący sposób przyznawania punktów w zakresie punktu 3 
(harmonogram nabycia wiedzy): 
•         5 punktów – czas nabycia wiedzy <= 3 tygodnie i harmonogram przedstawia wszystkie 
systemy i inicjatywy mające wpływ na projekt i opis jest pełny i wyczerpujący 



•         3 punkty – czas nabycia wiedzy > 3 tygodnie i <= 1 miesiąc i harmonogram przedstawia 
wszystkie systemy i inicjatywy mające wpływ na projekt 
•         0 punktów - czas nabycia wiedzy > 1 miesiąc i harmonogram nie przedstawia wszystkich 
systemów i inicjatyw mających wpływ na projekt 
Prosimy o określenie, jak będą punktowane inne przypadki: 
•         czas nabycia wiedzy <= 3 tygodnie i harmonogram przedstawia wszystkie systemy  
i inicjatywy mające wpływ na projekt i opis nie jest pełny i wyczerpujący  
•         czas nabycia wiedzy <= 3 tygodnie i harmonogram nie przedstawia wszystkich systemów 
i inicjatyw mających wpływ na projekt i opis jest pełny i wyczerpujący 
•         czas nabycia wiedzy <= 3 tygodnie i harmonogram nie przedstawia wszystkich systemów 
i inicjatyw mających wpływ na projekt i opis nie jest pełny i wyczerpujący 
•         czas nabycia wiedzy > 3 tygodnie i <= 1 miesiąc i harmonogram nie przedstawia 
wszystkich systemów i inicjatyw mających wpływ na projekt 
•         czas nabycia wiedzy > 1 miesiąc i harmonogram przedstawia wszystkie systemy  
i inicjatywy mające wpływ na projekt 
 

Odpowiedź 26: 
Zamawiający określił w SIWZ pkt. XV.2.2.3 sposób punktowania, każdy zaprezentowany 
przypadek będzie oceniany na podstawie złożonej oferty przez Wykonawcę.  
 
Pytanie 27: 
Prosimy o podanie maksymalnej objętości (liczba stron) w poszczególnych częściach oferty 
merytorycznej  tj. dla: 
•         opracowania pt. „Koncepcja wsparcia projektów CAPAP, ZSZIN Faza II oraz K-GESUT, 
uwzględniająca dostosowanie produktów zarządczych SIG, celem ich wykorzystania w realizacji 
projektów współfinansowanych z POPC”, w którym powinny być zawarte informacje dotyczące 
zakładanego przez Wykonawcę sposobu realizacji usług określonych w Opisie przedmiotu 
zamówienia 
•         propozycji zakresu optymalnego wsparcia Zamawiającego w realizacji prac projektowych 
projektów CAPAP, ZSZIN Faza II oraz K-GESUT współfinansowanych z POPC oraz 
przedstawienie harmonogramu prac i zadań projektowych, związanych z realizacją przez 
Zamawiającego ww. projektów, przy zastosowaniu produktów zarządczych SIG 
•         harmonogramu nabycia wiedzy o projektach CAPAP, ZSZIN Faza II oraz K-GESUT 
współfinansowanych z POPC oraz o pozostałych projektach realizowanych i zrealizowanych 
przez GUGIK w zakresie umożliwiającym świadczenie usług wsparcia oraz zastosowanie 
produktów zarządczych SIG. 
 
Odpowiedź 27: 

 
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 03.02.2016 r. – pytanie 10 i 11 

 
 
Pytanie 28: 
Czy w odniesieniu do zapisów w par. 2 ust. 3 wzoru umowy Zamawiający przewiduje: 
• konieczność świadczenia usług poza granicami Polski, 



• konieczność świadczenia usług  poza siedzibą Zamawiającego (tj. Warszawa)  i siedzibą 
wykonawcy a jeżeli tak, to prosimy o wskazanie maksymalnego czasu, liczby i kierunków takich 
wyjazdów. 
 
Odpowiedź 28: 
Zamawiający nie przewiduje świadczenia usług doradztwa poza granicami Polski. Zamawiający 
zakłada, że większość roboczogodzin będzie realizowana w Warszawie gdzie znajduje się 
siedziba Zamawiającego. Jednak z uwagi na fakt, że Projekty w ramach których realizowane 
będą usługi doradcze mają wymiar ogólnokrajowy, Zamawiający nie może wykluczyć 
konieczności świadczenia usług przez Wykonawcę poza Warszawą. Na tym etapie nie jest 
możliwe nawet przybliżone ustalenie ilości roboczogodzin świadczenia usług poza Warszawą.  
 
Pytanie 29: 
Jaka procentowo liczba godzin świadczenia usług będzie możliwa do realizacji w siedzibie 
Wykonawcy? 
 
Odpowiedź 29: 
Zamawiający nie definiuje podziału liczby godzin świadczenia usług od miejsca ich realizacji, 
która będzie realizowana w siedzibie Wykonawcy. W zależności od charakteru prac i produktów 
w ramach usług doradczych uzgodnionych w Zamówieniu, będą one wykonywane siedzibie  
Zamawiającego lub Wykonawcy.  
 
Pytanie 30: 
Dotyczy zapisów SIWZ rozdział VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 
 
Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale XIII punkt 3 
wymaga, aby Wykonawca dysponował m.in. 
16) Ekspert ds. dostosowania danych EGiB do wymagań ZSIN - 3 osoby spełniającymi poniższe 
wymogi : 
a) posiada wykształcenie wyższe, 
b) posiada uprawnienia zawodowe z zakresu rozgraniczania i podziału nieruchomości 
(gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, o których mowa w art. 43 
pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010r. Nr 193, 
poz. 1287), 
c) posiada znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami 
wykonawczymi do tej ustawy, 
d) w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert brał udział w realizacji co najmniej 1 
(dwóch) usług (zrealizowanych i zakończonych przy jego udziale) polegających na zakładaniu 
lub modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz przetwarzaniu i kontroli danych 
przestrzennych na etapie zasilenia baz danych systemu do prowadzenia 
Zwracamy się z prośba o sprecyzowanie punktu d), tzn. czy ekspert powinien brać udział 
najmniej w jednej, czy dwóch usługach…………… , gdyż w wymogach Zamawiającego 
występuje sprzeczność pomiędzy zapisem cyfrowym, a słownym, czyli d) w ciągu ostatnich 3 lat 
przed terminem składania ofert brał udział w realizacji co najmniej 1 (dwóch) usług 
(zrealizowanych i zakończonych przy jego udziale) polegających na zakładaniu lub modernizacji 
ewidencji gruntów i budynków oraz przetwarzaniu i kontroli danych przestrzennych na etapie 
zasilenia baz danych systemu do prowadzenia. 

 

Odpowiedź 30: 



Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 03.02.2016 r. w rozdziale zatytułowanym „Niżej 

wymienione warunki udziału w postępowaniu, określone w rozdziale VIII ust. 2 pkt 1-6 oraz w 

ust 3 pkt 1, 2 15 i 16 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymują brzmienie:” 

(….) 
15) Ekspert ds. zasobów branżowych – 2 osoby 
Jeden ekspert w zakresie branż: telekomunikacyjnej lub elektroenergetycznej i jeden ekspert  
w zakresie branży gazowej. 
Wymagania: 
a) posiada wykształcenie branżowe kierunkowe: 
• w zakresie sieci telekomunikacyjnej lub elektroenergetycznej w przypadku eksperta w zakresie 
branż: telekomunikacyjnej lub elektroenergetycznej, 
• w zakresie sieci gazowej w przypadku eksperta w zakresie branży gazowej,  
b)  w ciągu ostatnich 7 lat przed terminem składania ofert zdobył minimum 3 letnie 
doświadczenie:  
• w zakresie modelowania procesów biznesowych dotyczących zarządzania siecią uzbrojenia 
terenu 
lub 
• we wdrażaniu komponentu przestrzennego/mapowego dotyczącego sieci uzbrojenia terenu, 
stanowiącego element branżowego systemu teleinformatycznego 
lub 
• w planowaniu i utrzymaniu sieci uzbrojenia terenu, będącej w zarządzie operatora systemu 
dystrybucyjnego na obszarze nie mniejszym niż jednego powiatu lub miasta na prawach 
powiatu. 
16) Ekspert ds. dostosowania danych EGiB do wymagań ZSIN - 3 osoby 
 
a) posiada wykształcenie wyższe, 
 
b) posiada uprawnienia zawodowe z zakresu rozgraniczania i podziału nieruchomości (gruntów) 
oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy  
z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010r. Nr 193, poz. 1287),  
c) posiada znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami 
wykonawczymi do tej ustawy, 
 
d) w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert brał udział w realizacji co najmniej 
dwóch usług zrealizowanych i zakończonych przy jego udziale, polegających na zakładaniu lub 
modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz przetwarzaniu i kontroli danych 
przestrzennych na etapie zasilenia baz danych systemu do prowadzenia ewidencji gruntów  
i budynków, przy czym wartość każdej z tych usług nie może być mniejsza niż 50 000,00 PLN 
brutto; 

 
Pytanie 31: 
Jak Zamawiający interpretuje pojęcie „nagminnie”, które zostało użyte przez Zamawiającego  
w § 5 ust. 2 wzoru umowy? Proszę o wyjaśnienie i doprecyzowanie tego pojęcia. 

 
Odpowiedź 31: 



Zrezygnowano z nieprecyzyjnego pojęcia „nagminności” użytego w dotychczasowej treści §5 
ust. 2 Umowy. Zmieniono §5 ust. 2 Umowy, tak że umowne prawo  odstąpienia od Umowy 
będzie przysługiwać Zamawiającemu w sytuacji wystąpienia co najmniej trzykrotnych 
przypadków określonych w §5 ust. 1 pkt. 7 Umowy.  

 
Pytanie 32: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodne na doprecyzowanie § 4 ust. 7 wzoru umowy poprzez dodanie 
zdania „Podpisanie Zamówienia przez Wykonawcę jest równoznaczne z przyjęciem Zamówienia 
do realizacji”, z uwagi na dobrą praktykę zgodnie z którą wszelkie umowy i zobowiązania 
powinny być zawierane przez Strony na piśmie? 

 
 

Odpowiedź 32: 
W dotychczasowej treści §4 ust. 7 Umowy brak było precyzyjnego określenia jakie są skutki 
przedłożenia Zamówienia Wykonawcy przez Zamawiającego. W celu doprecyzowania tej 
kwestii dodano w ust. 7 drugie zdanie o treści „Podpisanie Zamówienia przez Wykonawcę jest 
równoznaczne z przyjęciem Zamówienia do realizacji”. 

 
Pytanie 33: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy w § 7 ust. 1 pkt. a zobowiązania 
Zamawiającego do współdziałania z Wykonawcą poprzez nadanie § 8 ust. 1a następującej treści 
„udostępnienia niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy dokumentów i informacji oraz 
zapewnienia dostępu i współdziałania po stronie Zamawiającego osób, posiadających 
odpowiednią wiedzę i doświadczenie”. 

 
 

Odpowiedź 33: 
W ocenie Zamawiającego dotychczasowa treść §7 jest odpowiednia i nie wymaga wzbogacenia 
o postanowienie odnoszące się do zapewnienia przez Zamawiającego personelu posiadającego 
odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Po pierwsze,  poszczególne zespoły projektowe po stronie 
Zamawiającego mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, co było przedmiotem oceny ze 
strony Instytucji Pośredniczącej i potwierdzone pozytywną oceną w zakresie właściwych 
kryteriów wyboru projektów w ramach działania 2.1 POPC. Po drugie, w §7 ust. 1 Umowy 
Zamawiający zobowiązuje się do „stałej, ścisłej  współpracy z Wykonawcą w celu umożliwienia mu 
realizacji przedmiotu Umowy (…)”, a więc również do zapewnienia po swojej stronie wykwalifikowanego 
personelu.  

 

Pytanie 34: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 7 ust. 2 pkt. e wzoru umowy zobowiązania do 
rejestrowania poza wartością i terminem wykonania usług także liczby roboczogodzin nadając  
§ 7 ust. 2 pkt. e następującą treść: „e) określona w Zamówieniu liczba roboczogodzin, wartość  
i termin wykonania usług doradczych” 

 

Odpowiedź 34: 



W treści §8 ust. 2 Umowy dodano, iż w tabeli stanowiącej rejestr wykonanych usług doradczych 
oprócz wartości zrealizowanych Zamówień będzie ewidencjonowana również „liczba 
roboczogodzin”.  

Pytanie 35: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie § 8 ust. 2 wzoru umowy poprzez dodanie  
w tym ustępie warunku „Zgoda Zamawiającego nie jest wymagana w przypadku ustąpienia bądź 
usunięcia członka personelu Wykonawcy z przyczyn losowych, niezależnych od Wykonawcy”. 

 
 

Odpowiedź 35: 
W treści §8 ust. 2 Umowy dodano zdanie „Zgoda Zamawiającego nie jest wymagana w przypadku 
rezygnacji bądź konieczności usunięcia członka personelu Wykonawcy z przyczyn losowych, niezależnych 
od Wykonawcy”.   

Pytanie 36: 
Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie ust. 12 w § 8 wzoru umowy o następującej treści „12. 
W żadnym wypadku przeniesienie praw autorskich, o których mowa w niniejszym § 9 Umowy, 
nie może być utożsamione z przeniesieniem na Zamawiającego know-how w zakresie 
świadczenia usług będących przedmiotem Umowy. Zamawiający zobowiązuje się do nie 
przekazywania pozyskanej w trakcie realizacji prac wiedzy na temat metodyki Wykonawcy, 
używanych metod i narzędzi oraz ćwiczeń osobom trzecim, ani jej wykorzystywać w żadnym ze 
swoich działań biznesowych.” 

 
Odpowiedź 36: 
W treści §12 zostały uregulowane kwestie związane z nabyciem praw autorskich do Opracowań  
powstałych w wyniku realizacji usług  doradczych. Zamawiający nabywa te prawa w całości i 
bez żadnych ograniczeń. Oczywistym jest, że Zamawiający nie może nabyć na tej podstawie 
wiedzy, narzędzi czy metod (know – how) w oparciu o które Wykonawca przygotował 
Opracowania. Powyższe know – how stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa podlega ochronie 
na podstawie odpowiednich przepisów powszechnie obowiązujących, stąd Zamawiający nie 
widzi potrzeby wprowadzania zobowiązania do jej nieujawniania. Jednak wychodząc naprzeciw 
postulatom rynku, Zamawiający dodał ust. 8 w §12 Umowy o treści „Zamawiający zobowiązuje 
się nie ujawniać pozyskanej w trakcie realizacji usług doradczych wiedzy na temat metodyk 
Wykonawcy i narzędzi (know – how) wykorzystanych w trakcie wykonania przedmiotu Umowy”. 

 

Pytanie 37: 
Z uwagi na brak we wzorze Umowy szczegółowego określenia zasad i harmonogramu płatności 
wynagrodzenia, czy Zamawiający zakłada, że wynagrodzenie będzie płatne Wykonawcy 
niezależnie po wykonaniu każdego Zamówienia? 

 
Odpowiedź 37: 
Z uwagi na brak we wzorze Umowy określenia harmonogramu płatności wynagrodzenia za 
wykonanie poszczególnych Zamówień dokonano modyfikacji §10 ust. 6 nadając mu następującą 
treść: Rozliczenie za wykonane usługi doradcze będzie dokonywane odrębnie za każde 
Zamówienie. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę poszczególnych faktur VAT, stanowić 
będzie wartość wykonanego Zamówienia (liczba roboczogodzin) potwierdzonego podpisanym 
przez Strony bez zastrzeżeń Protokołem odbioru, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt. 7 Jeżeli 



Zamówienie dotyczy usług doradczych na rzecz kilku Projektów, Wykonawca jest zobowiązany 
do wystawienia odrębnych faktur VAT dla każdego Projektu, w zależności od liczby 
zrealizowanych roboczogodzin na rzecz poszczególnych Projektów.  
  

Pytanie 38: 
Z uwagi na dobrą praktykę równowagi Stron Umowy czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę 
§ 9 ust. 13 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującej treści „Żadna ze Stron nie może 
przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających z Umowy bez uprzedniej 
pisemnej zgody drugiej Strony”? 

 

Odpowiedź 38: 
Wierzytelności jakie mogą przysługiwać Zamawiającemu w ramach Umowy wynikają  
z naliczonych kar umownych. Jedna z zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów 
publicznych stanowi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy  
i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,  
w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach 
wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Biorąc pod uwagę przepisy dotyczące 
finansów publicznych, Zamawiający nie może przenieść tych wierzytelności na inne podmioty, 
gdyż jest zobowiązany do ich egzekucji. Cesja wierzytelności z reguły związana jest  
z koniecznością zbycia po niższej wartości, niż nominalna co groziłoby odpowiedzialnością za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dlatego Zamawiający uznaje za zbędne 
wprowadzanie zaproponowanego postanowienia. Nie będzie to stanowić naruszenia równowagi 
Stron, gdyż zakaz obciążający Wykonawcę związany jest z koniecznością monitorowania 
kondycji finansowej Wykonawcy. Cesja wierzytelności Wykonawcy wynikających z Umowy 
może wpływać negatywnie na jego płynność finansową i w konsekwencji należyte wykonanie 
Umowy, stąd wymaga zgody Zamawiającego.   

 
Pytanie 39: 
Z uwagi na dobrą praktykę równowagi Stron Umowy czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę 
§ 6 ust. 10 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującej treści ”Żadna ze Stron nie może 
przenieść w całości, ani w części, praw i obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią”? 

 
 

Odpowiedź 39: 
Mając na względzie fakt, że Umowa będzie zrealizowana w ramach Projektów 
współfinansowanych z środków unijnych, Zamawiający nie może przenieść swoich praw  
i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie, gdyż utraciłby wówczas 
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Mając na względzie 
powyższe, Zamawiający nie uznaje za niezbędne wprowadzanie zaproponowanego 
postanowienia. Nie będzie to naruszać równowagi stron, gdyż zakaz po stronie Wykonawcy 
związany jest z koniecznością zabezpieczenia interesu publicznego, gdyż przeniesienie praw  
i obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy na osoby trzecie naruszałoby przepisy PZP, 
a dodatkowo stwarzałoby ryzyko nienależytego wykonania Umowy z uwagi na brak gwarancji, 
że nowy Wykonawca spełniałby kryteriów wynikających z OPZ, SIWZ.  

 



Pytanie 40: 
Czy Zamawiający zgadza się na dodanie w §12 ust. 2 wzoru umowy następującego zapisu 
umożliwiającego ujawnienie informacji, o jakich mowa w tym ustępie pracownikom 
Wykonawcy spoza jego zespołu projektowego, nadzorującym świadczenie przez Wykonawcę 
usług w ramach Umowy, pracownikom podmiotów stowarzyszonych lub powiązanych  
z Wykonawcą przeprowadzającym wewnętrzną kontrolę jakości prowadzonej działalności 
zgodnie z wewnętrznymi profesjonalnymi procedurami obowiązującymi Wykonawcę, jeżeli 
ujawnienie tych informacji będzie niezbędne w procesie wykonywanej przez nich kontroli,  
a także audytorom i doradcom prawnym Wykonawcy w celu uzyskania porady, jak również 
ubezpieczycielom lub doradcom ubezpieczeniowym, o ile są oni związani ustawowym 
obowiązkiem zachowania poufności lub umownym, co najmniej w takim zakresie, jaki 
przewiduje niniejsza Umowa”? 

 
 

Odpowiedź 40: 
Zamawiający dodał ust. 2 w §12 Umowy o treści „Nie stanowi naruszenia zobowiązania  
wynikającego z ust. 1, ujawnienie informacji, o jakich mowa w tym ustępie, pracownikom 
Wykonawcy spoza jego zespołu projektowego, nadzorującym świadczenie przez Wykonawcę 
usług w ramach Umowy, pracownikom podmiotów stowarzyszonych lub powiązanych  
z Wykonawcą przeprowadzającym wewnętrzną kontrolę jakości prowadzonej działalności 
zgodnie z wewnętrznymi profesjonalnymi procedurami obowiązującymi Wykonawcę, jeżeli 
ujawnienie tych informacji będzie niezbędne w procesie wykonywanej przez nich kontroli, a 
także audytorom i doradcom prawnym Wykonawcy w celu uzyskania porady, jak również 
ubezpieczycielom lub doradcom ubezpieczeniowym, o ile są oni związani ustawowym 
obowiązkiem zachowania poufności lub umownym, co najmniej w takim zakresie, jaki przewiduje 
niniejsza Umowa”. 

 

Pytanie 41: 
Ze względu na obowiązujące Wykonawcę regulacje wewnętrzne oraz ogólne standardy 
obowiązujące na rynku firm doradczych, czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie 
jednej kopii wszelkich informacji i materiałów w celu udokumentowania realizowanych prac  
w projekcie/należytego wykonania usług na potrzeby kontroli wewnętrznej oraz ewentualnych 
roszczeń. W związku z powyższym, czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w §12 ust. 3 
wzoru umowy następujących zapisów „Wykonawca może jednak zachować jedną kopię 
wszelkich materiałów, dokumentów oraz wszelkich innych opracowań zarówno otrzymanych od 
Zamawiającego, jak i stworzonych przez Wykonawcę w wykonaniu Umowy (w tym 
zawierających Informacje Poufne), jak również kopie wszelkiej dokumentacji dostarczonej 
Zamawiającemu (w tym również zawierającej Informacje Poufne) pod warunkiem, że zachowa 
takie dokumenty w poufności zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Zwrot dokumentów 
przekazanych w celu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w zdaniu pierwszym 
niniejszego ust. 3, nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających z niniejszego §12.” 

 
 

Odpowiedź 41: 
Zamawiający dodał ust. 6 w §12 Umowy o treści „Wykonawca może zachować jedną kopię 
wszelkich materiałów, dokumentów oraz wszelkich innych opracowań zarówno otrzymanych od 



Zamawiającego, jak i stworzonych przez Wykonawcę w wykonaniu Umowy (w tym 
zawierających Informacje Poufne), jak również kopie wszelkiej dokumentacji dostarczonej 
Zamawiającemu (w tym również zawierającej Informacje Poufne) pod warunkiem, że zachowa te 
dokumenty w poufności zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.” 

 
Pytanie 42: 
Wykonawca, jako podmiot działający w sposób profesjonalny, ponosi pełną odpowiedzialność 
za działania własnych pracowników i współpracowników. Jednocześnie zwracamy uwagę, że  
w przypadku projektu, którego usługi sprowadzają się do świadczenia usług doradczych, 
terminowość prac Wykonawcy zależna jest od terminowości prac i dostępności Zamawiającego 
jak i firm trzecich dostarczających poszczególne produkty wdrożeniowe. W związku z tym, że 
Wykonawca usług doradczych nie ma możliwości zarządzania zasobami Zamawiającego jak  
i firm trzecich, w tym nie ma wpływu na terminowość tych prac zasadnym jest ograniczenie 
odpowiedzialności Wykonawcy do działań zależnych od niego. Mając na uwadze powyższe, czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów, które przewidują obowiązek zapłaty kar 
umownych, w następujący sposób: 
a. § 13 ust. 1.2) wzoru umowy – „w przypadku niezrealizowania Zamówienia w terminie 
określonym zgodnie z § 4 ust. 9 lub nie poprawienia wad Produktów w terminie, o którym mowa 
w §5 ust. 1 pkt. 4 z winy Wykonawcy – kara umowna w wysokości 0,02 % kwoty 
wynagrodzenia łącznego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki” 
b. § 13 ust 1.2) wzoru umowy - „w przypadku niedostarczenia Produktów zgodnie z zawartym 
Zamówieniem lub nie poprawienia wad Produktów wskazanych w zastrzeżeniach, o których 
mowa w §5 ust. 1 pkt. 4 lub naruszenia zobowiązania określonego w § 6 ust. 8 z winy 
Wykonawcy - kara umowna w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia łącznego brutto”. 

 
 

Odpowiedź 42: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przesłanki naliczenia kar umownych z „opóźnienia”  
na „zwłokę”. Dla Zamawiającego istotne jest, aby przedmiot umowy został wykonany nie tylko 
w określony sposób, ale również w ustalonym terminie. Natomiast użycie w treści Umowy 
pojęcia zwłoki, zamiast opóźnienia ma daleko idące konsekwencje dla określenia należnych 
Zamawiającemu kar umownych. Opóźnienie i zwłoka oraz związane z nimi skutki dla stron 
umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego. Określeń  tych  nie należy używać zamiennie. 
Opóźnienie to każdy przypadek niewykonania zobowiązania w terminie, a zwłoka to szczególny 
przypadek opóźnienia jako działania lub zaniechania zawinionego. Działanie zawinione to 
działanie, za które strona ponosi odpowiedzialność. Sytuacja Zamawiającego z tytułu zwłoki 
bądź tylko opóźnienia po stronie Wykonawcy znacznie się różni, w szczególności jeśli chodzi o 
ciężar dowodu. W obu przypadkach mamy do czynienia z nieterminowością wykonania 
przyjętych  zobowiązań wynikających z umowy. Jednak zwłoki, czasem nazywanej opóźnieniem 
kwalifikowanym, dopuszcza się tylko ten dłużnik, który nie wykonał umowy w terminie z 
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, czyli od niego zależnych, w przeciwieństwie do 
tzw. opóźnienia zwykłego, które następuje już wówczas, gdy termin nie zostanie dotrzymany z 
przyczyn niezależnych od opóźniającego się. Zatem w przypadku „zwłoki” to Zamawiający 
musi wykazać winę Wykonawcy. Natomiast w przypadku „opóźnienia” Wykonawca będzie 
mógł uwolnić się z odpowiedzialności i zapłaty kar umownych, gdyż jeżeli szczególny przepis 



ustawy lub umowy pomiędzy stronami (zasady swobody umów) nie zmieni zakresu 
odpowiedzialności dłużnika, to chcąc uwolnić się od odpowiedzialności będzie on musiał 
wskazać przesłanki egzoneracyjne, czyli wyłączające obowiązek naprawienia szkody. 
Zgodnie bowiem z treścią art. 471 k.c. dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody 
wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z okoliczności, za które dłużnik nie ponosi 
odpowiedzialności. Przepis art. 484 k.c. nie zawiera uregulowań odnoszących się do kwestii 
winy dłużnika, ale nie oznacza to, że nie mają zastosowania ogólne reguły odpowiedzialności 
określone w art. 471 k.c. Innymi słowy zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej 
pokrywa się z zakresem ogólnej odpowiedzialności kontraktowej przewidzianej w art. 471 k.c. Z 
przepisu tego. wynika domniemanie, iż nie wykonując lub nienależycie wykonując 
zobowiązanie, dłużnik działa w sposób zawiniony. Oznacza to, że również w przypadku 
dochodzenia przez wierzyciela odszkodowania z powołaniem się na kary umowne, dłużnik może 
się uwolnić od obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, iż niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi 
odpowiedzialności. Powyższa przesłanka roszczenia o zapłatę kary umownej jest konsekwencją 
ujęcia kary umownej w przepisach art. 483 i art. 484 k.c. jako surogatu odszkodowania 
należnego z tytułu odpowiedzialności kontraktowej. Reasumując, w razie gdy opóźnienie 
wykonania Zamówienia będzie wynikać z okoliczności za które nie odpowiada Wykonawca lecz 
Zamawiający lub podmiot trzeci, brak będzie podstaw do naliczenia i dochodzenia kar 
umownych na podstawie §13 ust. 1 pkt. 1 i 2 Umowy. 

Pytanie 43: 
Zgodnie z polityką Wykonawcy, jak również standardami obowiązującymi na rynku usług 
doradczych, prosimy o wprowadzenie zapisów dotyczących ograniczenia odpowiedzialności 
Wykonawcy do wysokości jedno lub dwukrotności wynagrodzenia należnego na podstawie 
umowy (w tym także z tytułu kar umownych), poprzez zmianę § 13 ust 3 wzoru umowy poprzez 
dodanie następującej treści „z zastrzeżeniem, że całkowita odpowiedzialność Wykonawcy za 
szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających 
z Umowy (w tym związanych z wykonaniem przewidywanych zamówień uzupełniających),  
a także odpowiedzialność za szkody wynikające z innych zdarzeń (np. deliktu), które powstały  
w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy oraz osób, którym Wykonawca powierza 
wykonanie czynności (w tym podwykonawców), włączywszy kwoty nałożonych na Wykonawcę 
kar umownych, ograniczona jest do kwoty jednokrotności maksymalnego łącznego 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w §10 ust. 1 Umowy. Ograniczenia 
odpowiedzialności nie stosuje się, jeżeli szkoda zostanie wyrządzona umyślnie. 
Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 
Kodeksu cywilnego”. 
 
Odpowiedź 43: 
Zamawiający częściowo uwzględnia wniosek do ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, poprzez wprowadzenie maksymalnej 
kwoty kar umownych stanowiącej jednokrotność maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto. 
W tym celu dodano ust. 6 w §13 Umowy zdanie o treści: „Suma kar umownych nałożonych na 
Wykonawcę nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia łącznego brutto.”  Możliwość 
ograniczenia wysokości kar umownych związana jest z odpowiednimi przepisami powszechnie 



obowiązującymi. Przewidując, że instytucja kary umownej nakładanej jednostronnie 
w oderwaniu od faktu i wysokości faktycznie poniesionej szkody, może skutkować 
pokrzywdzeniem jednej ze stron umowy, ustawodawca wprowadził do kodeksu cywilnego 
mechanizm umożliwiający, po dokonaniu wnikliwej oceny stanu faktycznego sprawy, na 
obniżenie wysokości naliczonej kary umownej proporcjonalnie do uzasadnionych okoliczności 
ograniczających odpowiedzialność dłużnika. Art. 484§2 k.c. przewiduje bowiem możliwość 
zmniejszenia (miarkowania) kary przez sąd, na żądanie dłużnika, jeżeli jest ona rażąco 
wygórowana, bądź jeżeli zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części. Taka regulacja nie 
ma zastosowania w zakresie odpowiedzialności deliktowej. Dlatego Zamawiający nie wyraża 
zgody na wprowadzenie ograniczenia w tym względzie do wzoru Umowy.  

 
Pytanie 44: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w §13 wzoru umowy dodatkowego ustępu o treści 
„W przypadku, gdy prace nie będą mogły być wykonane bądź poprawione bez koniecznego 
współdziałania Zamawiającego, Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za 
opóźnienia w realizacji Zamówienia w stosunku do uzgodnionego terminu, które mogą wystąpić 
lub wystąpią nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności za opóźnienia 
związane z brakiem dostępu do osób, informacji lub dokumentów lub brakiem decyzji 
Zamawiającego lub innych podmiotów zaangażowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do 
wykonania lub kontynuowania prac”. 
 
Odpowiedź 44: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego postanowienia do wzoru 
Umowy. Jak zostało wyjaśnione w odpowiedzi na pytanie nr 42, w razie gdy opóźnienie 
wykonania Zamówienia będzie wynikać z okoliczności za które nie odpowiada Wykonawca lecz 
Zamawiający lub podmiot trzeci lub wynikają z działania siły wyższej, brak będzie podstaw do 
naliczenia i dochodzenia kar umownych na podstawie §13 Umowy. 

 

Pytanie 45: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści §13 ust 4 wzoru umowy i nadanie mu 
następującej treści „Kary umowne, o których mowa w ust. 1, będą płatne przelewem na konto 
bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu do zapłaty wskazującym okoliczności 
stanowiące podstawę ich naliczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tego 
wezwania” 
 
Odpowiedź 45: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego postanowienia do wzoru 
Umowy. Obecne zapisy we wzorze Umowy mają usunąć wątpliwości odnośnie momentu od 
jakiego następuje wymagalność kar umownych. Wymagalność świadczeń i termin zapłaty to 
temat szeroko omówiony i zbadany w literaturze i orzecznictwie. Mimo tego ostatnio powstał 
jednak praktyczny i istotny problem. Mianowicie, „czy warunkiem koniecznym dla skutecznego 
potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej, której termin spełnienia nie został zastrzeżony 
(art. 498 § 1 k.c.) jest wcześniejsze wezwanie dłużnika do zapłaty tej kary (art. 455 k.c.)?”. Sąd 
Najwyższy odpowiedział krótko w uchwale z dnia 5 listopada 2014 roku (III CZP 76/14): 



wierzytelność jest wymagalna w rozumieniu art. 498 § 1 k.c. w terminie wynikającym z art. 455 
k.c. (art. 455: Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z 
właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu 
dłużnika do wykonania). Mając na uwadze powyższe, treść ust. 4 w §13 wzoru Umowy odnoszą 
się do momentu wymagalności kar umownych i jednoznacznie wskazują, że wezwanie 
Wykonawcy do ich zapłaty nie ma wpływu na ich wymagalność, gdyż następuje to w terminie 7 
dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę ich naliczenia.  

 
Pytanie 46: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie §13 ust 5 wzoru umowy o treści „Doręczenie 
Wykonawcy wezwania podpisanego przez Zamawiającego do zapłaty kary umownej, stanowi 
jedynie potwierdzenie wymagalności kary umownej w terminie określonym w ust. 4” z uwagi na 
to, że Zamawiający może a nie musi zgodnie z ust 1 tego artykułu żądać zapłaty kary umownej. 
 
Odpowiedź 46: 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie ust. 5 w §13 wzoru Umowy. Uzasadnienie znajduje 
się w odpowiedzi na pytanie nr 45. 

Pytanie 47: 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę warunków Umowy poprzez wykreślenie § 14 ust. 4,  
z uwagi na to, że Zamawiający po odstąpieniu od umowy musi dokonać wyboru wykonawcy  
w trybie ustawy Pzp (nie może stosować wykonania zastępczego na całość przedmiotu 
zamówienia, gdyż stanowiłoby to obejście przepisów Prawa Zamówień Publicznych). 
W sytuacji, gdy Zamawiający nie wyrazi na zmianę w powyższym zakresie czy Zamawiający 
wyrazi zgodę na zmianę treści §14 ust 4 i nadania mu następującej treści „W przypadku 
odstąpienia od Umowy przez którakolwiek ze Stron (niezależnie od przyczyn odstąpienia), 
Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wszelkie prace 
wykonane przez Wykonawcę do dnia wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia (nawet jeśli np. 
dany Produkt nie został jeszcze ukończony lub odebrany przez Zamawiającego). W każdym 
takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
należytego wykonanej części Umowy.” 
 
Odpowiedź 47: 
Zamawiający wykreślił ust. 2  w §14 wzoru Umowy, z uwagi na jego sprzeczność z przepisami 
Pzp. 

 
Pytanie 48: 
Zgodnie z przedmiotem zamówienia „Usługi doradcze obejmować będą poniższe projekty 
realizowane w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii: Centrum Analiz Przestrzennych 
Administracji Publicznej (CAPAP); ZSiN Faza II – Budowa Zintegrowanego Systemu 
Informacji o Nieruchomościach – Faza II; K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu”. 
Wśród zadań Wykonawcy (doradcy) wymienia się: 



„7) Wsparcie w zakresie nadzoru nad realizacją i wdrożeniem produktów projektów w tym m.in. 
dotyczących modyfikacji istniejących systemów teleinformatycznych, narzędzi dot. metadanych, 
systemów zarządzania danymi oraz narzędzi do kontroli jakości.” 
Oznacza to, że Wykonawca (doradca) musi spełniać wymóg niezależności od podmiotów, które 
będą realizować i wdrażać produkty w ramach ww. projektów. 
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że: 
a) Zamawiający nie dopuści do udziału w niniejszym postępowaniu podmiotów, które obecnie 
realizują na rzecz Zamawiającego produkty w ramach ww. projektów (w charakterze 
wykonawcy lub podwykonawcy), jak również nie dopuści podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej co ci wykonawcy; 
b) Zamawiający nie dopuszcza, by wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu lub jego 
podwykonawca lub podmiot należący z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, przystąpił 
do postępowania, którego przedmiotem zamówienia będzie realizacja produktów ww. projektów. 
c) Zamawiający uzna złożenie oferty przez taki podmiot za czyn nieuczciwej konkurencji 
polegający na naruszeniu prawa oraz dobrych obyczajów i zagrażający interesom klienta 
(Zamawiającego) lub interesowi publicznemu, a w konsekwencji, zgodnie z ustawą Pzp, 
Zamawiający odrzuci ofertę. takiego Wykonawcy. 
 
Odpowiedź 48: 
Mając na względzie potrzebę zapewnienia lojalnej współpracy między Zamawiającym  
i Wykonawcą, ustanowiono na podstawie §6 ust. 8 wzoru Umowy dodatkowe uszczegółowiające 
zobowiązania polegające na zakazie uczestnictwa przez Wykonawcę w jakiekolwiek formie  
w przygotowaniu lub realizacji zamówień publicznych udzielanych przez Zamawiającego  
w ramach Projektów, które są objęte doradztwem Wykonawcy w zakresie przedmiotu Umowy. 
Chodzi o wyeliminowanie konfliktu interesów jaki wystąpiłby w razie uczestnictwa Wykonawcy 
w podwójnej roli czyli doradcy Zamawiającego i jednocześnie doradcy czy Wykonawcy  
w ramach  umów zawartych w odrębnych postępowaniach w ramach Projektów. W celu 
wyeliminowania wątpliwości dokonaliśmy modyfikacji dotychczasowej treści §6 ust. 8 wzoru 
Umowy oraz wyodrębniliśmy ust. 9, gdzie została przeniesiona druga część treści pierwotnego 
ust. 8 dotycząca nakazu poufności czyli zobowiązania do nie udostępniania przez Wykonawcę 
podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji związanych z przygotowywanymi Produktami  
w ramach Umowy. Zatem oferent musi spełniać wymóg niezależności od podmiotów, które będą 
realizować i wdrażać produkty w ramach ww. Projektów. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy  
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) – 
dalej u.o.r. jednostkami powiązanymi z daną jednostką są: jej jednostka dominująca, znaczący 
inwestor, jednostki jej podporządkowane (zależne, współzależne i stowarzyszone), jednostki 
znajdujące się wraz z daną jednostką pod wspólną kontrolą oraz wspólnik jednostki 
współzależnej. Kluczowym słowem w tym zapisie jest słowo „jednostka”, które w myśl art. 3 
ust. 1 pkt 1 u.o.r. oznacza podmioty i osoby określone w art. 2 ust. 1 u.o.r., a więc te podmioty  
i osoby, które zobowiązane są do stosowania przepisów u.o.r. (podmioty i osoby stosujące 
przepisy u.o.r. na zasadzie dobrowolności wymienione są w art. 2 ust. 2 u.o.r., tzn. nie stanowią 
jednostek w rozumieniu u.o.r.). Zamawiający w ramach ogłaszanych postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych w ramach Projektów, wprowadzi jako kryterium dopuszczające do tych 
postępowań wymóg braku powiązań w znaczeniu u.o.r., między oferentem, a Wykonawcą usług 
doradczych w ramach niniejszej Umowy. Kryterium będzie spełnione jeśli oferent złoży 
stosowne oświadczenie o braku powiązań.  



 
Pytanie 49: 
W ramach kryterium pozacenowego Zamawiający ustalił trzy podkryteria, w tym dwa (w pkt 1  
i 2), w których dla określonego poziomu oceny przypisał przedziały punkowe. 
Przykładowo w ten sposób: „13-25 pkt – opis poprawny merytorycznie, uwzględniający 
charakterystykę i złożoność Projektów Zamawiający definiuje opis poprawny jako opis 
wyczerpujący i szczegółowy, uwzględniający pełne dostosowanie produktów zarządczych SIG 
celem ich wykorzystania w realizacji projektów CAPAP, ZSZIN Faza II oraz K-GESUT oraz 
wskazanie poprawnego i maksymalnego sposobu ich wykorzystania wraz z przykładami 
dostosowania”. 
Zamawiający nie wskazał jakimi kryteriami będzie się kierował przyznając danej ofercie 
konkretną liczbę punktów w ramach wskazanych przedziałów punktowych, np. odwołując się do 
powyższego przykładu – Zamawiający nie wskazał, co będzie decydowało, że dany opis 
oceniony jako „poprawny merytorycznie, uwzględniający charakterystykę i złożoność 
Projektów” uzyska 13 pkt, a nie np. 20 albo 25 pkt. 
W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, w oparciu o jakie zasady (kryteria) 
Zamawiający przyzna konkretną liczbę punktów w poszczególnych (tj. „opis niekompletny”; 
„opis poprawny merytorycznie, ale nieuwzględniający pełnej charakterystyki oraz złożoności 
Projektów”; „opis poprawny merytorycznie, uwzględniający pełną charakterystykę i złożoność 
Projektów”) przedziałach punktowych określonych dla podkryteriów nr 1 i 2 oceny 
merytorycznej oferty. 
 
Odpowiedź 49: 
Zamawiający opisał kryteria w pkt XV. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OPIS 
KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 
OFERT  
Ocena ofert w oparciu o kryteria pozacenowe ma na celu dokonanie weryfikacji jakościowej  
i ustalenia rankingu złożonych ofert. W tym względzie można odwołać się do bogatego  
i ugruntowanego orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie oceny jakościowej 
projektów unijnych. Decyzja odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty, podobnie jak 
najlepszych projektów, w pewnym zakresie ma charakter uznaniowy, gdyż podstawą jej podjęcia 
jest uprzednia ocena Komisji, która dokonywana jest w oparciu o kryteria dające oceniającym 
margines swobody. Oczywiście im mniejszy margines swobody osób oceniających  
w przyznawaniu punktów, tym łatwiejsza późniejsza weryfikacja prawidłowości stanowiska 
organu w zakresie przyznania określonej liczby punktów. Jednakże nie można całkowicie 
ograniczyć swobody oceniających poprzez wskazanie w sposób sztywny jaką ilość punktów 
należy przyznać, gdyż wówczas ocena staje się mechaniczna, a nie merytoryczna. Swobodna 
ocena nie może oznaczać dowolności  (Zob. identyczny pogląd wyrażony w uzasadnieniu  
w wyroku WSA w Kielcach z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie II SA/Ke 635/09, dostępny  
w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych). Dlatego zamawiający wprowadził 
przedziały punktowe i określił jakim kryteriami będzie kierować się Komisja przyznając ofercie 
określoną liczbę punktów w danym przedziale.  Zamawiający wskazał w SIWZ co oznacza „opis 
niekompletny” czy „opis poprawny merytorycznie”. Należy pamiętać, że przy ocenie punktowej 
kluczowe znaczenie ma uzasadnienie oceny przez skład Komisji. Pozwala to poznać zarówno 
oferentowi, jak i organom rozpatrującym środki odwoławcze motywy oceny, argumentację, 



sposób dojścia do decyzji o przyznaniu określonej ilości punktów. Jest to szczególnie istotne  
w ramach kryteriów pozostawiających organowi stosunkowo duży zakres dyskrecjonalności  
(Por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie III SA/Kr 668/11, dostępny  
w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych).Jak podkreślił WSA w Poznaniu  
(Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie III SA/Wa 37/10, dostępny  
w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych), ocena projektów winna być rzetelna  
i bezstronna. Zdaniem WSA w Poznaniu nie może budzić wątpliwości, iż merytoryczna 
weryfikacja projektu według kryteriów wartościujących opiera się na swobodnej ocenie, 
zbliżonej w swej istocie do uznania administracyjnego. To zaś oznacza, że wynik takiej oceny 
powinien być należycie uzasadniony, ze szczególnym wyjaśnieniem okoliczności, które 
zadecydowały, i w jakim stopniu, o przyznanej ilości punktów w ramach poszczególnych 
kryteriów  (Ibidem).  
 
Pytanie 50: 
Proszę o wyjaśnienie i doprecyzowanie, kiedy ustępuje stan „niezrealizowania Zamówienia  
w terminie” i następuje stan „niedostarczenia produktów”, o których mowa w następującym 
zapisach wzoru umowy (tj. kiedy Zamawiający przestaje naliczać karę z pkt 2) i żąda zapłaty 
kary określonej w pkt 3): 
„ Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych 
w następujących przypadkach i wysokościach: 
(…) 
2) w przypadku niezrealizowania Zamówienia w terminie określonym zgodnie z § 4 ust. 9 lub 
nie poprawienia wad Produktów w terminie, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt. 4 - kara 
umowna w wysokości 0,02 % kwoty wynagrodzenia łącznego brutto za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia. 
3) w przypadku niedostarczenia Produktów zgodnie z zawartym Zamówieniem lub nie 
poprawienia wad Produktów wskazanych w zastrzeżeniach, o których mowa w §5 ust. 1 pkt. 
4 lub naruszenia zobowiązania określonego w § 6 ust. 8 - kara umowna w wysokości 0,2 % 
kwoty wynagrodzenia łącznego brutto. 
(…) 
 
Odpowiedź 50: 
„Niezrealizowania Zamówienia w terminie” oznacza, że produkty, które miały zostać 
przygotowane w ramach Zamówienia, zostały ostatecznie dostarczone z opóźnieniem. Kara 
umowna naliczona jest za określoną ilość dni opóźnienia. Natomiast „niedostarczenie 
produktów” to sytuacja, gdy produkty nie zostały dostarczone nawet po terminie, a więc 
Zamówienie nie zostało zrealizowane. Zatem może zdarzyć się, że zostaną naliczone obie kary 
umowne w ramach jednego Zamówienia.   

 
 

Pytanie 51: 
Dotyczy kryteriów merytorycznej oceny oferty: 
a) Jakie są oczekiwane elementy składowe opracowania "Koncepcja wsparcia projektów 
CAPAP, ZSZIN Faza II oraz K-GESUT, uwzględniająca dostosowanie produktów zarządczych 
SIG, celem ich wykorzystania w realizacji projektów współfinansowanych z POPC"? 
b) Czy należy rozumieć, że dokumenty załączone wraz z wyjaśnieniami i zmianą SIWZ z dnia 



03.02.2016r , stanowią komplet produktów zarządczych SIG, które należy uwzględnić 
przygotowując opracowanie "Koncepcja wsparcia projektów CAPAP, ZSZIN Faza II oraz  
K-GESUT, uwzględniająca dostosowanie produktów zarządczych SIG, celem ich wykorzystania 
w realizacji projektów współfinansowanych z POPC"? 
c) Jakie są oczekiwane elementy składowe "propozycji zakresu optymalnego wsparcia 
Zamawiającego w realizacji prac projektowych projektów CAPAP, ZSZIN Faza II oraz  
K-GESUT współfinansowanych z POPC", biorąc pod uwagę, że opracowanie pt. "Koncepcja 
wsparcia projektów CAPAP, ZSZIN Faza II oraz K-GESUT, uwzględniająca dostosowanie 
produktów zarządczych SIG, celem ich wykorzystania w realizacji projektów 
współfinansowanych z POPC" powinna opisywać propozycję w jaki sposób projekty zostaną 
wsparte przez Wykonawcę? 
 
Odpowiedź 51: 
Dokumenty załączone wraz z wyjaśnieniami i zmianą SIWZ z dnia 03.02.2016 r., stanowią 
komplet produktów zarządczych SIG, które należy uwzględnić przygotowując opracowanie 
"Koncepcja wsparcia projektów CAPAP, ZSZIN Faza II oraz K-GESUT, uwzględniająca 
dostosowanie produktów zarządczych SIG, celem ich wykorzystania w realizacji projektów 
współfinansowanych z POPC. 

 
 

Pytanie 52: 
Zgodnie z paragrafem 2 ustęp 3 Umowy, Zamawiający wskazuje, że usługi „będą świadczone  
w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu, które w ocenie Zamawiającego będzie najbardziej 
odpowiednie ze względu na charakter usługi”. 
W związku z powyższym, prosimy o informację: 
 
• czy Zamawiający przewiduje udostępnić, na czas realizacji Umowy, pokój w siedzibie 
Zamawiającego dla personelu Wykonawcy? – jeżeli tak, to prosimy o wskazanie, ile miejsc 
będzie udostępnionych w pokoju/w siedzibie Zamawiającego  oraz jakie będzie minimalne 
wyposażenie pokoju, gwarantowane przez Zamawiającego. Czy Zamawiający udostępni dostęp 
do Internetu? 
• czy Zamawiający poprzez stwierdzenie „w miejscu, które w ocenie Zamawiającego będzie 
najbardziej odpowiednie ze względu na charakter usługi” rozumie miejsce poza Warszawą? – 
jeżeli tak, to prosimy o informację jaki to może być wymiar czasowy (np. w odniesieniu do 
łącznej liczby zamawianych roboczogodzin) i czy Wykonawca w koszcie realizacji usług 
powinien założyć koszty związane z delegacjami, kosztami podróży, noclegami, itp.? Czy 
Zamawiający przewiduje możliwość świadczenia usług w siedzibie Wykonawcy?  
 
Odpowiedź 52: 
Zamawiający nie przewiduje świadczenia usług doradztwa poza granicami Polski. Zamawiający 
zakłada, że większość roboczogodzin będzie realizowana w Warszawie gdzie znajduje się 
siedziba Zamawiającego. Jednak z uwagi na fakt, że Projekty w ramach których realizowane 
będą usługi doradcze mają wymiar ogólnokrajowy, Zamawiający nie może wykluczyć 
konieczności świadczenia usług przez Wykonawcę poza Warszawą. Na tym etapie nie jest 
możliwe nawet przybliżone ustalenie ilości roboczogodzin świadczenia usług poza Warszawą. 
Oczywiście dopuszczalna będzie realizacja usług doradczych w siedzibie Wykonawcy. W celu 



usunięcia wątpliwości dokonano zmiany treści ust. 3 w §2 wzoru Umowy nadając mu 
następująca treść: „Usługi  doradcze będące przedmiotem Umowy będą świadczone na 
terytorium Polski, przede wszystkim w siedzibie Wykonawcy lub Zamawiającego lub w miejscu, 
które w ocenie Zamawiającego będzie najbardziej odpowiednie ze względu na charakter usługi. 
Zamawiający w Wezwaniu, o którym mowa §4 ust. 1, będzie każdorazowo wskazywał miejsce 
świadczenia usługi doradczej. W razie konieczności świadczenia usługi doradczej w siedzibie 
Zamawiającego, zostanie udostępniona Wykonawcy niezbędna infrastruktura tj. pomieszczenie, 
podstawowe meble biurowe. podstawowe media tj. prąd, woda, ogrzewanie.”  Zamawiający nie 
może wskazać ilości roboczogodzin, która będzie realizowana w siedzibie Wykonawcy.  
W zależności od charakteru prac i produktów w ramach usług doradczych uzgadnianych  
w Zamówieniu, będą one wykonywane w siedzibie  Zamawiającego lub Wykonawcy.   
 
Pytanie 53: 
Zgodnie z Paragrafem 5 ust. 4 Umowy (Procedura odbioru), Zamawiający wskazuje: „(…) 
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin, nie dłuższy niż trzy dni robocze, na 
usunięcie zgłoszonych wad Produktów i ponowne ich przedstawienie do odbioru.” Zwracamy 
uwagę, iż produkty dostarczane przez Wykonawcę mogą być bardzo złożone i rozbudowane,  
a w związku  z tym  Wykonawca nie będzie miał fizycznie możliwości poprawić (na podstawie 
zgłoszonych przez Zamawiającego uwag) dostarczonych produktów w 3 dni robocze.  
W konsekwencji zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na: „(…) Zamawiający uzgodni  
z Wykonawcą dodatkowy termin (jednak nie krótszy niż trzy dni robocze), na usunięcie 
zgłoszonych wad Produktów i ponowne ich przedstawienie do odbioru.” 
 
Odpowiedź 53: 
Z uwagi konieczność sprawnej realizacji Projektów, Zamawiający musi wymagać od 
Wykonawcy dostarczenia Produktów, a w razie ich wad szybkiego poprawienia. Wykonawca 
jako profesjonalista musi być gotowy i zdolny do poprawienia wad Produktów w krótkim 
terminie. Wychodząc naprzeciw postulatom rynku, Zamawiający dokonał modyfikacji ust. 4  
w §5 wzoru Umowy nadając mu następująca treść:       „W przypadku, gdy Produkty będą 
zawierały braki, błędy lub będą budziły zastrzeżenia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 
dodatkowy termin, nie dłuższy niż pięć dni roboczych, na usunięcie zgłoszonych wad Produktów 
 i ponowne ich przedstawienie do odbioru. Na umotywowany wniosek Wykonawcy,  
w szczególności z uwagi złożony i skomplikowany charakter Produktów, Zamawiający może 
wyrazić zgodę na wydłużenie terminu na usunięcie wad Produktów ale nie więcej niż  
o dodatkowe 5 dni roboczych.” 

Pytanie 54: 
Zgodnie z Paragrafem 6 (Obowiązki Wykonawcy), ustęp. 6, Zamawiający wskazuje 
„Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i ponieść koszty poprawek i uzupełnień we 
wszystkich przygotowanych i opracowanych przez siebie Produktach”. Zwracamy się z prośbą 
zdefiniowanie pojęcia „uzupełnień” lub jego wykreślenie, gdyż Wykonawca nie jest w stanie 
określić jakie uzupełnienia Zamawiający ma na myśli. Tym bardziej, że Zamawiający nie ma 
prawa zgłaszania dodatkowych wymagań do realizowanego Zamówienia w dowolnym czasie 
realizacji Zamówienia. 
 
Odpowiedź 54: 



W celu doprecyzowania, Zamawiający dokonał modyfikacji ust. 6 w §6 wzoru Umowy nadając 

mu następująca treść: „Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i ponieść związane z tym koszty 

poprawek i uzupełnień, we wszystkich przygotowanych i opracowanych przez siebie Produktach.” 

 
Pytanie 55: 
Zgodnie z Paragrafem 8 (Personel Wykonawcy), ustęp 1, Zamawiający wskazuje, że: „Usługi 
doradcze, które Wykonawcy zobowiązuje się wykonać w ramach przedmiotu Umowy, zostaną 
wykonane przez wyznaczone osoby (kluczowy personel), wymienione w złożonej ofercie.” 
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaangażowania przez Wykonawcę 
dodatkowych osób do realizacji prac, np. w sytuacji gdy Wykonawca uzna, że wykonanie 
Zamówienia będzie mogło zostać zrealizowane szybciej lub gdy Wykonawca uzna, że do 
zrealizowania Zamówienia optymalniej będzie zaangażować osoby o dodatkowych 
kompetencjach i doświadczeniu niż te wskazane przez Zamawiającego w SIWZ. 
 
Odpowiedź 55: 
Uwzględniając uwagę Zamawiający dokonał modyfikacji ust. 1 w §8 wzoru Umowy nadając mu 
następującą treść: „Usługi doradcze, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach przedmiotu 
Umowy, zostaną wykonane przez wyznaczone osoby (kluczowy personel), wymienione w złożonej ofercie. 
Wykonawca za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, może zaangażować dodatkowe osoby 
w stosunku do tych wskazanych w ofercie, w szczególności gdy przyczyni się to szybszej 
realizacji Zamówienia lub gdy do zrealizowania Zamówienia jest niezbędne zaangażowanie osób 
o dodatkowych kompetencjach i doświadczeniu, niż te wskazane w SIWZ.” 

 

Pytanie 56: 
Zgodnie z Paragrafem 12 (Poufność), ustęp 1, Zamawiający wskazuje, że Wykonawca jest 
zobowiązany do zachowania poufności „(…) bez uprzedniej zgody Zamawiającego zarówno  
w trakcie trwania Umowy jak i po jej zakończeniu.” Prosimy o określenie czasowe (np. okres 3 
lub 5 lat) jak długo po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek zachowania 
poufności.  
 
Odpowiedź 56: 
W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca uzyska dostęp do wielu informacji, w tym 
poufnych i zastrzeżonych. Na mocy §12 ust. 1 wzoru Umowy na Wykonawcę nałożono zakaz 
ujawniania tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zarówno w trakcie trwania 
Umowy jak i po jej zakończeniu. Zakaz ten ma charakter bezterminowy i nie może być ograniczony 
czasowo.  

 

Pytanie 57: 
Zgodnie z Paragrafem 12 (Poufność), ustęp 4, Zamawiający wskazuje „Wykonawca, po 
wykonaniu Umowy, zobowiązuje się do przygotowania zamknięcia Projektów, (…)”. Prosimy  
o doprecyzowanie zakresu prac polegających na „przygotowaniu zamknięcia Projektów” oraz 
informacje w jaki sposób prace te będą podlegały rozliczeniom. 
 



Odpowiedź 57: 
Zakres prac oraz sposób rozliczenia będzie opisany w Zamówieniu, które strony uzgodnią 
zgodnie z procedurą przewidzianą w Umowie. 
  
Pytanie 58: 
Zgodnie z Paragrafem 13 (Kary umowne), Zamawiający wskazuje możliwość naliczenia kary: 
• ustęp 2 „(…) nie poprawienia wad Produktów (…)” 
• ustęp 3 „(…) nie poprawienia wad Produktów, wskazanych w zastrzeżeniach (…)” 
Z uwagi na to, że w przypadku ww. stwierdzeń poziom kar umownych jest na różnym poziomie, 
prosimy o doprecyzowanie w jakim przypadku Zamawiający będzie korzystał z zapisów ustępu 
2 a w jakim z zapisów ustępu 3? 
Prosimy o doprecyzowanie czym się różnią wszystkie sytuacje określone w ust. 2 od sytuacji 
określonych w ust. 3. 
Ponadto wnosimy o naliczanie kar umownych za zwłokę w dotrzymaniu terminu, a nie za 
opóźnienie.  
 
Odpowiedź 58: 
Dla Zamawiającego istotne jest, aby przedmiot umowy został wykonany nie tylko w określony 
sposób, ale również w ustalonym terminie. Natomiast użycie w treści Umowy pojęcia zwłoki, 
zamiast opóźnienia ma daleko idące konsekwencje dla określenia należnych Zamawiającemu kar 
umownych. Opóźnienie i zwłoka oraz związane z nimi skutki dla stron umowy regulują przepisy 
kodeksu cywilnego. Określeń  tych  nie należy używać zamiennie. Opóźnienie to każdy 
przypadek niewykonania zobowiązania w terminie, a zwłoka to szczególny przypadek 
opóźnienia jako działania lub zaniechania zawinionego. Działanie zawinione to działanie, za 
które strona ponosi odpowiedzialność. Sytuacja Zamawiającego z tytułu zwłoki bądź tylko 
opóźnienia po stronie Wykonawcy znacznie się różni, w szczególności jeśli chodzi o ciężar 
dowodu. W obu przypadkach mamy do czynienia z nieterminowością wykonania przyjętych  
zobowiązań wynikających z umowy. Jednak zwłoki, czasem nazywanej opóźnieniem 
kwalifikowanym, dopuszcza się tylko ten dłużnik, który nie wykonał umowy w terminie  
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, czyli od niego zależnych, w przeciwieństwie do 
tzw. opóźnienia zwykłego, które następuje już wówczas, gdy termin nie zostanie dotrzymany  
z przyczyn niezależnych od opóźniającego się. Zatem w przypadku „zwłoki” to Zamawiający 
musi wykazać winę Wykonawcy. Natomiast w przypadku „opóźnienia” Wykonawca będzie 
mógł uwolnić się z odpowiedzialności i zapłaty kar umownych, gdyż jeżeli szczególny przepis 
ustawy lub umowy pomiędzy stronami (zasady swobody umów) nie zmieni zakresu 
odpowiedzialności dłużnika, to chcąc uwolnić się od odpowiedzialności będzie on musiał 
wskazać przesłanki egzoneracyjne, czyli wyłączające obowiązek naprawienia szkody. 
Zgodnie bowiem z treścią art. 471 k.c. dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody 
wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z okoliczności, za które dłużnik nie ponosi 
odpowiedzialności. Przepis art. 484 k.c. nie zawiera uregulowań odnoszących się do kwestii 
winy dłużnika, ale nie oznacza to, że nie mają zastosowania ogólne reguły odpowiedzialności 
określone w art. 471 k.c. Innymi słowy zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej 
pokrywa się z zakresem ogólnej odpowiedzialności kontraktowej przewidzianej w art. 471 k.c.  
Z przepisu tego. wynika domniemanie, iż nie wykonując lub nienależycie wykonując 
zobowiązanie, dłużnik działa w sposób zawiniony. Oznacza to, że również w przypadku 



dochodzenia przez wierzyciela odszkodowania z powołaniem się na kary umowne, dłużnik może 
się uwolnić od obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, iż niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi 
odpowiedzialności. Powyższa przesłanka roszczenia o zapłatę kary umownej jest konsekwencją 
ujęcia kary umownej w przepisach art. 483 i art. 484 k.c. jako surogatu odszkodowania 
należnego z tytułu odpowiedzialności kontraktowej. Reasumując, w razie gdy opóźnienie 
wykonania Zamówienia będzie wynikać z okoliczności za które nie odpowiada Wykonawca lecz 
Zamawiający lub podmiot trzeci, brak będzie podstaw do naliczenia i dochodzenia kar 
umownych na podstawie §13 ust. 1 pkt. 2 i 3 Umowy.  

 
 

Pytanie 59: 
Zgodnie z Paragrafem 14 (Odstąpienie od Umowy), ustęp 1 pkt 5 Umowy Zamawiający 
wskazuje, że Zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od umowy  „w razie nienależytego 
wykonania Umowy przez Wykonawcę”. Pojęcie nienależytego wykonania Umowy jest pojęciem 
niezmiernie szerokim i obejmuje nawet najmniejsze, marginalne niezgodności  
z postanowieniami umowy. W związku z tym prosimy o wykreślenie zapisu lub doprecyzowanie 
jakie konkretne przypadki nienależytego wykonania Umowy dają Zamawiającemu prawo do 
odstąpienia od umowy.  
 
Odpowiedź 59: 
Zamawiający usunął pkt. 5 w ust. 1 w  ramach §14 wzoru Umowy. 

 

Pytanie 60: 
Zgodnie z Paragrafem 14 (Odstąpienie od Umowy), ustęp 4, Zamawiający wskazuje „Po 
rozwiązaniu Umowy, z przyczyn podanych w ust. 1, z wyłączeniem pkt. 1) i 7) Zamawiający 
może zawrzeć odrębną umowę z osobą trzecią na koszt Wykonawcy.” Zwracamy się z prośbą  
o wykreślenie tego postanowienia jako, że przenosi na wykonawcę zbyt duże, nieproporcjonalne 
ryzyko kontraktowe i może spowodować, że żaden wykonawca nie zdecyduje się złożyć oferty 
w niniejszym postępowaniu.  
 
Odpowiedź 60: 
Zamawiający wykreślił ust. 2 w §14 wzoru Umowy, z uwagi na jego sprzeczność z przepisami 
Prawa Zamówień Publicznych. 

 

Pytanie 61: 
Dotyczy dokumentu SIWZ, rozdział IV. Punkt 1. 
Pytanie: Z uwagi na brak zapisów doprecyzowujących, proszę o potwierdzenie, że w przypadku 
realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek zatrudniać w pełnym wymiarze godzin na 
podstawie umowy o pracę, osobę wskazaną w załączniku numer 8 jako Specjalista ds. 
architektury aplikacji? 
 
Odpowiedź 61: 
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 03.02.2016 r. – pytanie 6 
 
Pytanie 62: 



Dotyczy dokumentu SIWZ, rozdział VIII. Punkt 3 – wymagania Specjalista ds. architektury 
aplikacji. 
Pytanie: Proszę o potwierdzenie że wartość systemu wymieniona w podpunkcie „d” może 
wynosić nie dokładnie a co najmniej 10 000 000,00 PLN Brutto. 
 
Odpowiedź 62: 
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 03.02.2016 r. – pytanie 7 
 
Pytanie 63: 
Dotyczy dokumentu SIWZ, rozdział VIII. Punkt 15 – wymagania Ekspert ds. zasobów 
branżowych. 
Pytanie: Z uwagi na fakt, że kluczowe dla poprawnej realizacji przedmiotu zamówienia jest 
doświadczenie i umiejętności danego eksperta, proszę o potwierdzenie że Zamawiający uzna 
warunek za spełniony jeżeli Ekspert ds. zasobów branżowych będzie posiadał wykształcenie 
informatyczne. 
 
Odpowiedź 63: 
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 03.02.2016 r. – pytanie 8 

 

Pytanie 64: 
Dotyczy dokumentu SIWZ, rozdział VIII. Punkt 16 – wymagania Ekspert ds. dostosowania 
danych EGiB do wymagań ZSIN. 
Pytanie: W kontekście zapisu "brał udział w realizacji co najmniej 1 (dwóch) usług" proszę  
o doprecyzowanie czy Ekspert ds. dostosowania danych EGiB do wymagań ZSIN musi posiadać 
doświadczenie wynikające z udziału w realizacji jednej czy dwóch usług "polegających na 
zakładaniu lub modernizacji ewidencji gruntów i budynków (…)" 
 
Odpowiedź 64: 
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 03.02.2016 r. – pytanie 9 
 
Pytanie 65: 
Dotyczy dokumentu SIWZ, rozdział XV. 

Pytanie: Proszę o potwierdzenie, że dokument koncepcji nie posiada ograniczeń co do ilości 
stron. Jeżeli posiada prosimy o doprecyzowanie zapisów. 

Dodatkowo, prosimy o potwierdzenie, że ew. załączniki do koncepcji mogą być w formacie 
większym niż A4, a będą liczone jako pojedyncza strona koncepcji. 

 
Odpowiedź 65: 
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 03.02.2016 r. – pytanie 10 

 
 

Pytanie 66: 
Pytanie - Prosimy o wyjaśnienie definicji usług doradczych wymienionych w punkcie III.2.3) 
Kwalifikacje techniczne – Ogłoszenie o zamówieniu, wymienione poniżej: 
„1) jednej usługi doradczej o wartości minimum 5 000 000,00 PLN brutto, obejmującej 
projektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego, wykorzystującego 



rozwiązania GIS dla jednostki administracji publicznej szczebla centralnego, przy czym wartość 
systemu teleinformatycznego nie może być mniejsza niż 10000 000,00 PLN brutto, 
2) dwiema usługami doradczymi obejmującymi projektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu 
informatycznego wykorzystującego rozwiązania GIS, przy czym wartość systemu 
informatycznego nie może być mniejsza niż 1000 000,00 PLN brutto, 
3) jednej usługi doradczej o wartości minimum 200 000,00 PLN brutto obejmującej projekt, 
którego elementem była budowa systemu teleinformatycznego, o budżecie projektu powyżej  
20 000 000,00 PLN brutto, 
5) jednej usługi doradczej, której elementem było projektowanie, wykonanie i wdrożenie 
systemu teleinformatycznego, integrującego systemy teleinformatyczne w architekturze SOA 
(Service Oriented Architecture), zapewniającego integrację i komunikację wewnętrznych  
i zewnętrznych systemów z wykorzystaniem standardowych usług sieciowych, przy czym 
wartość tego systemu teleinformatycznego nie może być mniejsza niż 500 000,00 PLN brutto,” 
Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego było, aby wykonawca posiadał 
doświadczenie w realizacji usług doradczych polegających np. na: 
• Wsparcie w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowych, 
• Wsparcie w zakresie definicji architektury, 
• Wsparcie w zakresie nadzoru nad projektowaniem, wykonaniem i wdrożeniem systemu 
teleinformatycznego obejmującej w szczególności weryfikację dokumentacją projektowej, 
przeprowadzeniem testów systemu, 
, a nie na projektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu systemu teleinformatycznego. 
Pragniemy zwrócić uwagę, że w przeciwnym razie nie jest to usługa doradcza, a realizacyjna,  
a sam przedmiot zamówienia dotyczy usługi doradczej. 
 
Odpowiedź 66: 
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 03.02.2016 r. w rozdziale zatytułowanym „Niżej 

wymienione warunki udziału w postępowaniu, określone w rozdziale VIII ust. 2 pkt 1-6 oraz w 

ust 3 pkt 1, 2 15 i 16 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymują brzmienie:” 

1. Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy w tym okresie co najmniej: 
1) jednej usługi doradczej o wartości minimum 1 000 000,00 PLN brutto, przy realizacji projektu 
obejmującego projektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego, 
wykorzystującego rozwiązania GIS, przy czym wartość systemu teleinformatycznego nie może 
być mniejsza niż 10 000 000,00 PLN brutto, 
2) dwiema usługami doradczymi przy realizacji projektu obejmującego projektowanie, 
wykonanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego wykorzystującego rozwiązania GIS, przy 
czym wartość systemu teleinformatycznego nie może być mniejsza niż 1 000 000,00 PLN brutto, 
3) jednej usługi doradczej o wartości minimum 200 000,00 PLN brutto przy realizacji projektu, 
którego elementem była budowa systemu teleinformatycznego, o budżecie projektu powyżej 20 
000 000,00 PLN brutto, 
4) dwiema usługami pomocy prawnej, o łącznej wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto, 
polegającymi na sporządzeniu opinii prawnych, opinii formalno-prawnych i udzielaniu porad 
prawnych przy realizacji co najmniej 2 (dwóch) projektów teleinformatycznych, przy czym 



wartość tych projektów teleinformatycznych nie może być mniejsza niż 10 000 000,00 PLN 
brutto łącznie, 
5) jednej usługi doradczej, przy realizacji projektu, którego elementem było projektowanie, 
wykonanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego, integrującego systemy teleinformatyczne 
w architekturze SOA (Service Oriented Architecture), zapewniającego integrację i komunikację 
wewnętrznych i zewnętrznych systemów z wykorzystaniem standardowych usług sieciowych, 
przy czym wartość tego systemu teleinformatycznego nie może być mniejsza niż 500 000,00 
PLN brutto, 
6) jednej usługi polegającej na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu GIS, związanego  
z przechowywaniem i udostępnieniem danych przestrzennych, przy czym wartość tej usługi nie 
może być mniejsza niż 1 000 000,00 PLN brutto. 
Uwaga: 
Wyżej wymienione usługi mogą być wykonane w ramach jednego lub odrębnych zamówień.  
W przypadku wykazania wymienionych wyżej usług w jednym lub kilku zamówieniach 
wykonawca musi określić w wykazie wykonanych usług wartość brutto wymienionych wyżej 
usług (osobno wartość każdej usługi). 
(….) 

 
 

Pytanie 67: 
Dotyczy wymagania numer 2 na Specjalistę ds. architektury aplikacji. 
Pytanie - Zwracamy uwagę na fakt, że oczekiwanie co do niezawodności systemu (99.999) nie 
uwzględnia okien serwisowych działającego systemu. 
Prosimy o uwzględnienie czasu okien serwisowych dla systemu i zmianę parametru 
niezawodność systemu na 99%, w szczególności że samo Rozporządzenie Komisji (WE) nr 
976/2007 z dnia 19 października 2009 roku w sprawie wykonywania Dyrektywy 2007/2/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych – Załącznik numer 1, punkt 3 – 
Dostępność, wymagana niezawodności na poziomie 99%. 
 
Odpowiedź 67: 
Zamawiający zmodyfikował warunek określony w rozdziale VIII ust. 3 pkt 2 lit. f) SIWZ  
w następujący sposób: 
(…) 
f) posiada doświadczenie w zakresie projektowania infrastruktury sieciowej dla systemów  
o dużej wydajności, dostępności (99%), niezawodności. 
 

Zamawiający udzielił już wcześniej odpowiedzi w piśmie zmiana treści SIWZ i ogłoszenia  
z dnia 18 lutego 2016 r. 

 
 
Pytanie 68: 
Dotyczy Załącznik numer 2 do SIWZ – Wzór umowy. 
Proszę o wyjaśnienie intencji Zamawiającego opisanej w paragrafie 6, ustęp 8, „Wykonawca 
zobowiązuje się, że nie będzie brał udziału w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek etapie  
w przygotowaniu lub realizacji udzielanych przez Zamawiającego zamówień publicznych, 
prowadzonych z wykorzystaniem Produktów, ani nie udostępni podmiotowi trzeciemu pod 
groźbą zapłaty kary umownej określonej w § 13 ust. 1, jakichkolwiek informacji związanych  
z przygotowywanymi Produktami”. 



Pytanie - Czy intencją Zamawiającego jest wykluczenie Wykonawcy z wszelkich zamówień 
publicznych w tym również realizowanych poza projektami CAPAP, ZSIN faza II i K-GESUT, 
w których zostanie wykorzystany jakikolwiek Produkt opracowany w ramach realizacji 
przedmiotu umowy, np. gdy do postępowania publicznego wszczętego np. za 10 lat (w kolejnej 
perspektywie) zostanie załączona zaktualizowana przez Wykonawcę Architektura SIG, to 
Wykonawca nie ma prawa złożenia oferty w tym postępowaniu, bez kar umownych? 
Prosimy o wprowadzenie we wzorze umowy ograniczenia czasowego lub projektowego dla 
wskazanego ustępu. 
 
Odpowiedź 68: 
Mając na względzie potrzebę zapewnienia lojalnej współpracy między Zamawiającym  
i Wykonawcą, ustanowiono na podstawie §6 ust. 8 wzoru Umowy dodatkowe uszczegółowiające 
zobowiązania polegające na zakazie uczestnictwa przez Wykonawcę w jakiekolwiek formie  
w przygotowaniu lub realizacji zamówień publicznych udzielanych przez Zamawiającego  
w ramach Projektów, które są objęte doradztwem Wykonawcy w zakresie przedmiotu Umowy. 
Chodzi o wyeliminowanie konfliktu interesów jaki wystąpiłby w razie uczestnictwa Wykonawcy 
w podwójnej roli czyli doradcy Zamawiającego i jednocześnie doradcy czy Wykonawcy  
w ramach  umów zawartych w odrębnych postępowaniach w ramach Projektów. W celu 
wyeliminowania wątpliwości Zamawiający dokonał modyfikacji dotychczasowej treści §6 ust. 8 
wzoru Umowy oraz wyodrębnił ust. 9, gdzie została przeniesiona druga część treści pierwotnego 
ust. 8 dotycząca nakazu poufności czyli zobowiązania do nie udostępniania przez Wykonawcę 
podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji związanych z przygotowywanymi Produktami  
w ramach Umowy.  

 
Pytanie 69: 
Zgodnie z XV. częścią SIWZ, pkt.2)1. Str. 20: ocena według kryterium „wartość merytoryczna 
oferty” przyznawana będzie na podstawie: „opracowania pt. „Koncepcja wsparcia projektów 
CAPAP, ZSIN Faza II oraz K-GESUT, uwzględniająca dostosowanie produktów zarządczych 
SIG, celem ich wykorzystania w realizacji projektów współfinansowanych z POPC”, w którym 
powinny być zawarte informacje dotyczące zakładanego przez Wykonawcę sposobu realizacji 
usług określonych w Opisie przedmiotu zamówienia”. 
Za powyższe podkryterium Oferent ma możliwość uzyskania 0-25 pkt, gdzie przyznana 
ostatecznie ich liczba ma być ściśle uzależniona od opisu przedstawiającego dostosowanie 
produktów zarządczych SIG, w związku z tym uprzejmie prosimy o udostępnienie produktów 
zarządczych SIG, a jeśli nie jest to możliwe przedstawienie: 

 pełnej listy produktów zarządczych stosowanych na potrzeby inicjatywy SIG, 

 struktury (w rozumieniu spisu treści co najmniej do 3-ciego poziomu, atrybutów 
rejestrów itp.) każdego z produktów,  

 struktury podziału produktów dla produktów zarządczych SIG,  

 diagramu następstw produktów dla produktów zarządczych SIG 

 
Odpowiedź 69: 
Zgodnie z odpowiedzią udzieloną powyżej na pytanie 1. 
 
Pytanie 70: 



Zgodnie z XV. częścią SIWZ, pkt.2)1. Str. 20: ocena według kryterium „wartość merytoryczna 
oferty” przyznawana będzie na podstawie: „opracowania pt. „Koncepcja wsparcia projektów 
CAPAP, ZSIN Faza II oraz K-GESUT, uwzględniająca dostosowanie produktów zarządczych 
SIG, celem ich wykorzystania w realizacji projektów współfinansowanych z POPC”, w którym 
powinny być zawarte informacje dotyczące zakładanego przez Wykonawcę sposobu realizacji 
usług określonych w Opisie przedmiotu zamówienia”. 
Za powyższe podkryterium przyznawane są punkty cząstkowe, w szczególności Oferent ma 
możliwość otrzymania 1-5 pkt za opis niekompletny, który Zamawiający definiuje w sposób 
następujący: „opis przedstawiający dostosowanie produktów zarządczych SIG celem ich 
wykorzystania w realizacji projektów CAPAP, ZSIN Faza II oraz K-GESUT, który jest zbyt 
ogólny, niepełny (niezawierający wszystkich produktów zarządczych), niezrozumiały lub 
nieprzejrzysty, bądź też jako niewskazanie maksymalnego sposobu wykorzystania produktów 
zarządczych SIG lub błędne ich zastosowanie świadczące o braku znajomości danego tematu. 
Prosimy o wskazanie zamkniętej listy wszystkich produktów zarządczych, do których Oferent 
powinien odnieść się przygotowując opis na potrzeby podkryterium 1. 

 

Odpowiedź 70: 
Zgodnie z odpowiedzią udzieloną powyżej na pytanie 1. 
 
Pytanie 71: 
Prosimy o udostępnienie czytelnej wersji diagramu zamieszczonego na str. 331, Załącznika  nr 1 
do SPOZ – Studium wykonalności projektu CAPAP.  
Ten sam diagram pojawia się na str. 266 Załącznika nr 2 do SPOZ – Studium wykonalności 
projektu ZSIN oraz str. 279 Załącznika nr 3 do SPOZ – Studium wykonalności projektu K-
GESUT, niestety również w wersji nie pozwalającej na zapoznanie się z nim, tj. dokument jest 
nieczytelny. 

 
 

Odpowiedź 71: 
Zamawiający udostępnia diagram w odrębnym pliku: 
załącznik do studium wykonalności CAPAP - Zastosowanie produktów SIG.jpg 

 
 

Pytanie 72: 
Prosimy o udostępnienie zaktualizowanych harmonogramów realizacji projektu CAPAP, ZSIN 
Faza II, K-GESUT. Harmonogramy zamieszczone w udostępnionych studiach wykonalności 
(Załącznik 1-3 do SPOZ) są zgodne ze stanem na dzień składania wniosku o dofinansowanie,  
i nie uwzględniają faktu późniejszego niż wcześniej planowano rozstrzygnięcia konkursu. 

 
 

Odpowiedź 72: 
Załączone Harmonogramy należy traktować jako aktualne. 

 
Pytanie 73: 
Zgodnie z XV. częścią SIWZ, pkt.2) 3. Str. 20: ocena według kryterium „wartość 
merytoryczna oferty” prowadzona będzie na podstawie: „harmonogramu nabycia wiedzy o 
projektach CAPAP, ZSIN Faza II oraz K-GESUT współfinansowanych z POPC oraz pozostałych 



projektach zrealizowanych przez GUGiK, o których mowa w SPOZ i załącznikach do SPOZ, w 
zakresie umożliwiającym świadczenie usług wsparcia oraz zastosowanie produktów zarządczych 
SIG”, gdzie punkty zostaną przyznane, przy uwzględnieniu odpowiedzi na pytania z dnia 
03.02.2016, w sposób następujący: 
„5 pkt – czas nabycia wiedzy według deklaracji Wykonawcy wynosi do 3 tygodni od dnia 
zawarcia Umowy i harmonogram przestawia wszystkie zrealizowane i projektowane systemy 
teleinformatyczne oraz produkty zarządcze SIG, o których mowa w SOPZ i załącznikach do 
SOPZ, mające wpływ na działania lub zaangażowanie Wykonawcy, dodatkowo przedstawiony 
opis jest pełny i wyczerpujący. 
3 pkt – czas nabycia wiedzy według deklaracji Wykonawcy wynosi powyżej 3 tygodni, ale nie 
więcej niż 1 miesiąc od dnia zawarcia Umowy i harmonogram przestawia wszystkie 
zrealizowane i projektowane systemy teleinformatyczne oraz produkty zarządcze SIG, o których 
mowa w SOPZ i załącznikach do SOPZ, mające wpływ na działania lub zaangażowanie 
Wykonawcy ale przedstawiony opis jest niepełny i niewyczerpujący. 
0 pkt – czas nabycia wiedzy według deklaracji Wykonawcy wynosi powyżej 1 miesiąca od dnia 
zawarcia Umowy i harmonogram nie przestawia wszystkich zaplanowanych do realizacji, 
projektowanych systemów teleinformatycznych mających wpływ na działania lub zaangażowanie 
Wykonawcy”. 
W związku z powyższym, prosimy o przedstawienie kompletnej listy wszystkich 
zrealizowanych i projektowanych systemów teleinformatycznych oraz produktów zarządczych 
SIG, które w ocenie Zamawiającego mają wpływ na działania i zaangażowanie Wykonawcy. 
Zgodnie z interpretacją Wykonawcy – kompletność odniesienia się w harmonogramie nabycia 
wiedzy do WSZYSTKICH zrealizowanych i projektowanych systemów teleinformatycznych 
oraz produktów zarządczych SIG ma wpływ na liczbę przyznanych pkt w podkryterium nr 3. 
 

 
Odpowiedź 73: 
Zgodnie z odpowiedzią udzieloną powyżej na pytanie 1. 
 
Pytanie 74: 
Zgodnie z XV. częścią SIWZ, pkt.2) 3. Str. 20: ocena według kryterium „wartość 
merytoryczna oferty” prowadzona będzie na podstawie: „harmonogramu nabycia wiedzy  
o projektach CAPAP, ZSIN Faza II oraz K-GESUT współfinansowanych z POPC oraz 
pozostałych projektach zrealizowanych przez GUGiK, o których mowa w SPOZ i załącznikach 
do SPOZ, w zakresie umożliwiającym świadczenie usług wsparcia oraz zastosowanie produktów 
zarządczych SIG”, gdzie zostaną przyznane punkty cząstkowe, w szczególności zgodnie  
z odpowiedzą nr 11 z dnia 03.02.2016: 
„5 pkt – czas nabycia wiedzy według deklaracji Wykonawcy wynosi do 3 tygodni od dnia 
zawarcia Umowy i harmonogram przestawia wszystkie zrealizowane i projektowane systemy 
teleinformatyczne oraz produkty zarządcze SIG, o których mowa w SOPZ i załącznikach do 
SOPZ, mające wpływ na działania lub zaangażowanie Wykonawcy, dodatkowo przedstawiony 
opis jest pełny i wyczerpujący.” 
Prosimy o wyjaśnienie czego ma dotyczyć wymagany do przedstawienia opis, który ma 
podlegać ocenie pod kątem czy jest wystarczająco „pełny” i „wyczerpujący”. Dodatkowo 
prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie poprzez pełny i wyczerpujący opis. 

 
 



Odpowiedź 74: 
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego w wyjaśnieniach z dnia 03.02.2016 r. – pytanie 11 
 
Pytanie 75: 
Zgodnie z XV. częścią SIWZ, pkt.2) 3. Str. 20: ocena według kryterium „wartość 
merytoryczna oferty” prowadzona będzie na podstawie: „harmonogramu nabycia wiedzy  
o projektach CAPAP, ZSIN Faza II oraz K-GESUT współfinansowanych z POPC oraz 
pozostałych projektach zrealizowanych przez GUGiK, o których mowa w SPOZ i załącznikach 
do SPOZ, w zakresie umożliwiającym świadczenie usług wsparcia oraz zastosowanie produktów 
zarządczych SIG”, gdzie punkty zostaną przyznane, przy uwzględnieniu odpowiedzi na pytania  
z dnia 03.02.2016, w sposób następujący: 
„5 pkt – czas nabycia wiedzy według deklaracji Wykonawcy wynosi do 3 tygodni od dnia 
zawarcia Umowy i harmonogram przestawia wszystkie zrealizowane i projektowane systemy 
teleinformatyczne oraz produkty zarządcze SIG, o których mowa w SOPZ i załącznikach do 
SOPZ, mające wpływ na działania lub zaangażowanie Wykonawcy, dodatkowo przedstawiony 
opis jest pełny i wyczerpujący. 
3 pkt – czas nabycia wiedzy według deklaracji Wykonawcy wynosi powyżej 3 tygodni, ale nie 
więcej niż 1 miesiąc od dnia zawarcia Umowy i harmonogram przestawia wszystkie 
zrealizowane i projektowane systemy teleinformatyczne oraz produkty zarządcze SIG, o których 
mowa w SOPZ i załącznikach do SOPZ, mające wpływ na działania lub zaangażowanie 
Wykonawcy ale przedstawiony opis jest niepełny i niewyczerpujący. 
0 pkt – czas nabycia wiedzy według deklaracji Wykonawcy wynosi powyżej 1 miesiąca od dnia 
zawarcia Umowy i harmonogram nie przestawia wszystkich zaplanowanych do realizacji, 
projektowanych systemów teleinformatycznych mających wpływ na działania lub zaangażowanie 
Wykonawcy”. 
Z uwagi iż, deklarowany przez Wykonawcę czas nabycia wiedzy liczony ma być od dnia 
podpisania Umowy, prosimy o wskazanie czasu, od podpisania Umowy, w którym Zamawiający 
zobowiązuje się udostępnić wszelką dokumentację dot. wszystkich zrealizowanych  
i projektowanych systemów teleinformatycznych oraz produktów zarządczych SIG, pozwalającą 
Wykonawcy nabyć wiedzę mogącą mieć wpływ na świadczenie przedmiotowych usług wsparcia 
oraz zastosowanie na ich potrzeby produktów zarządczych SIG. Nie trzeba chyba w tym miejscu 
nadmieniać, iż czas nabycia wiedzy jest bezpośrednio zależny od czasu otrzymania niezbędnej 
dokumentacji.  
Prosimy również o rozważenie modyfikacji kryterium poprzez zmianę czynnika, od którego 
liczony byłby czas nabycia wiedzy, z dotychczasowego „od dnia zawarcia Umowy” na „od 
dnia pozyskania od Zamawiającego dokumentacji”. 

 
 

Odpowiedź 75: 
Dokumentacja niezbędna do nabycia wiedzy przez Wykonawcę zostanie przekazana w dniu 
zawarcia umowy. 
 

Pytanie 76: 
Zgodnie z XV. częścią SIWZ, pkt.2) 2. str. 20 ocena kryterium „wartość merytoryczna oferty” 
prowadzona będzie na podstawie trzech podktryteriów. Drugie z nich stanowi opis „propozycji 
zakresu optymalnego wsparcia Zamawiającego w realizacji prac projektowych projektów 



CAPAP, ZSIN Faza II oraz K-GESUT współfinansowanych z POPC oraz przedstawienie 
harmonogramu prac i zadań projektowych, związanych z realizacją przez Zamawiającego ww. 
projektów, przy zastosowaniu produktów zarządczych SIG”. 
Ww. podkryterium zostaną przyznane punkty cząstkowe, w szczególności 1-5pkt za opis 
niekompletny, który Zamawiający definiuje jako: „przedstawienie harmonogramu prac i zadań 
projektowych oraz propozycji wsparcia w zakresie merytorycznym i technicznym, który jest 
ogólny, niekompletny (niezawierający wszystkich zagadnień) lub świadczy o braku znajomości 
danego tematu oraz złożoności Projektów.” 
Prosimy o udostępnienie listy wszystkich zagadnień, które podlegać będą ocenie pod kątem 
kompletności przedstawionego w ramach podkryterium opisu. 

 
Odpowiedź 76: 
Zgodnie z odpowiedzią udzieloną powyżej na pytanie 1. 
 
Pytanie 77: 
Zgodnie z XV. częścią SIWZ, pkt.2) 2. str. 20 ocena kryterium „wartość merytoryczna oferty” 
prowadzona będzie na podstawie trzech podktryteriów. Drugie z nich stanowi opis „propozycji 
zakresu optymalnego wsparcia Zamawiającego w realizacji prac projektowych projektów 
CAPAP, ZSIN Faza II oraz K-GESUT współfinansowanych z POPC oraz przedstawienie 
harmonogramu prac i zadań projektowych, związanych z realizacją przez Zamawiającego ww. 
projektów, przy zastosowaniu produktów zarządczych SIG”. 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący Szczegółowy Opis Przedmiotu 
Zamówienia definiuje optymalny zakres wsparcia Zamawiającego w realizacji prac 
projektowych projektów CAPAP, ZSIN Faza II oraz K-GESUT? Jeśli NIE, prosimy  
o doprecyzowanie, jakiego wsparcia, wykraczającego poza przedmiot zamówienia, oczekuje 
Zamawiający od Wykonawcy, by uznać je za optymalne, a opis ocenić jako „poprawny 
merytorycznie, uwzględniający pełną charakterystykę i złożoność Projektów”. 

 
 

Odpowiedź 77: 
Zgodnie z odpowiedzią udzieloną powyżej na pytanie 1. 
 

Pytanie 78: 
Zgodnie z XV. częścią SIWZ, pkt.2) 2. str. 20 ocena kryterium „wartość merytoryczna oferty” 
prowadzona będzie na podstawie trzech podktryteriów. Drugie z nich stanowi opis „propozycji 
zakresu optymalnego wsparcia Zamawiającego w realizacji prac projektowych projektów 
CAPAP, ZSIN Faza II oraz K-GESUT współfinansowanych z POPC oraz przedstawienie 
harmonogramu prac i zadań projektowych, związanych z realizacją przez Zamawiającego ww. 
projektów, przy zastosowaniu produktów zarządczych SIG”. 
Prosimy o doprecyzowanie czy wymagany w powyższym podkryterium „harmonogram prac  
i zadań projektowych” dotyczyć ma „prac i zadań projektowych” doradcy wyłonionego  
w ramach przedmiotowego zamówienia (projekt rozumiany byłby tu jako projekt doradczy) czy 
mowa jest tu raczej o pracach projektowych projektów CAPAP, ZSIN Faza II oraz K-GESUT? 
Nasuwa się przy tym pytanie o celowość przedstawiania harmonogramu prac i zadań po stronie 
doradcy, skoro zgodnie ze Wzorem Umowy, Załącznik nr 2 do SIWZ, §4. Sposób realizacji 
przedmiotu Umowy realizacja prac odbywać się będzie na wezwanie Zamawiającego, zgodnie  



z przedłożoną w odpowiedzi na Wezwanie Propozycją Wykonawcy, o ile ta przez 
Zamawiającego będzie zaakceptowana. 

 
 

Odpowiedź 78: 
Zgodnie z XV. częścią SIWZ, pkt.2 ppkt 2. Zamawiający określił, iż dotyczy to 
cyt."...przedstawienie harmonogramu prac i zadań projektowych, związanych z realizacją przez 
Zamawiającego ww. projektów, przy zastosowaniu produktów zarządczych SIG " 
 
Pytanie 79: 
Zgodnie z XV. częścią SIWZ, pkt.2) 2. str. 20 ocena kryterium „wartość merytoryczna oferty” 
prowadzona będzie na podstawie trzech podktryteriów. Drugie z nich stanowi opis „propozycji 
zakresu optymalnego wsparcia Zamawiającego w realizacji prac projektowych projektów 
CAPAP, ZSIN Faza II oraz K-GESUT współfinansowanych z POPC oraz przedstawienie 
harmonogramu prac i zadań projektowych, związanych z realizacją przez Zamawiającego ww. 
projektów, przy zastosowaniu produktów zarządczych SIG”. 
Ww. podkryterium zostaną przyznane punkty cząstkowe, w szczególności 12-20 pkt lub 6-11 
pkt za opis poprawny merytorycznie, uwzględniający pełną charakterystykę i złożoność 
Projektów lub też NIE, w szczególności ocenie podlegać ma czy opis uwzględnia odniesienie do 
zastosowania rozwiązań i produktów zarządczych SIG w przedmiotowym zamówieniu. 
Prosimy o wyjaśnienie, odniesienia do zastosowania jakich rozwiązań (SIG?) Zamawiający 
oczekuje w wymaganym podkryterium 2 opisie. 

 
 

Odpowiedź 79: 
Zgodnie z odpowiedzią udzieloną powyżej na pytanie 1. 
 
Pytanie 80: 
Prosimy o wyjaśnienie, czy produkty zarządcze wskazane w studiach wykonalności projektów 
CAPAP, ZSIN Faza II, K-GESUT (odpowiednio Załącznik 1-3 do SPOZ), planowane do 
wykorzystania w tychże projektowanych projektach, są tożsame co do struktury z produktami 
zarządczymi SIG? Jeśli nie wszystkie, prosimy o wskazanie, które nie są. 

 
 

Odpowiedź 80: 
Są tożsame z produktami zarządczymi SIG. 
 
Pytanie 81: 
Prosimy o wyjaśnienie, czy opisywana w studiach wykonalności projektów CAPAP, ZSIN Faza 
II, K-GESUT (odpowiednio Załącznik 1-3 do SPOZ) Strategia Zarządzania Jakością, Strategia 
Zarządzania Konfiguracją, Strategia Zarządzania Ryzykiem oraz Strategia Zarządzania 
Komunikacją jest tożsama ze standardami stosowanymi w tym w zakresie w projektach objętych 
inicjatywą SIG? 

 

Odpowiedź 81: 
Opisane w Studiach wykonalności strategie są tożsame ze standardami stosowanymi w tym 
zakresie w projektach objętych inicjatywą SIG. 
 



Pytanie 82: 
Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 10 z Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 03.02.2016: 
Proszę o potwierdzenie, że ograniczenie 100 stron formatu A4 dotyczy wyłącznie opracowania 
pt. „Koncepcja wsparcia projektów CAPAP, ZSZIN - Faza II oraz K-GESUT, uwzględniająca 
dostosowanie produktów zarządczych SIG, celem ich wykorzystania w realizacji projektów 
współfinansowanych z POPC”, a: 
• propozycja zakresu optymalnego wsparcia Zamawiającego w realizacji prac projektowych 
projektów CAPAP, ZSZIN Faza II oraz K-GESUT współfinansowanych z POPC oraz 
przedstawienie harmonogramu prac i zadań projektowych, związanych z realizacją przez 
Zamawiającego ww. projektów, przy zastosowaniu produktów zarządczych SIG  
oraz 
• harmonogram nabycia wiedzy o projektach CAPAP, ZSZIN Faza II oraz K-GESUT 
współfinansowanych z POPC oraz o pozostałych projektach realizowanych i zrealizowanych 
przez GUGIK w zakresie umożliwiającym świadczenie usług wsparcia oraz zastosowanie 
produktów zarządczych SIG nie są wliczane w ww. ograniczenie liczby stron. 

 

Odpowiedź 82: 
Całość opracowanej Koncepcji nie powinna być większa niż 100 stron. 
 
Pytanie 83: 
Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza włączenie do „Koncepcji wsparcia projektów 
CAPAP, ZSZIN - Faza II oraz K-GESUT, uwzględniającej dostosowanie produktów 
zarządczych SIG, celem ich wykorzystania w realizacji projektów współfinansowanych  
z POPC” załączników w większym formacie niż A4 odpowiednio licząc je jako odpowiednia 
liczba stron formatu A4 (np. strona formatu A3 liczona będzie jako 2 strony A4, strona formatu 
A2 będzie liczona jako 4 strony A4 itp…). 
Zwracamy uwagę  na fakt, że nie dopuszczenie ww. propozycji może spowodować, że 
przedstawiona koncepcja będzie zaprezentowana w sposób mało czytelny i utrudniać będzie 
Komisji Przetargowej jej poprawne zrozumienie. 

 

Odpowiedź 83: 
Zamawiający dopuszcza złożenie załączników do Koncepcji … w celu poprawienia ich 
czytelności w formacie większym od A4. Jednocześnie przyjmuje się, że strona formatu 
większego od A4 liczona będzie jako wielokrotność formatu A4, tj. dla formatu A3 - 2 strony, 
A2 - 4 strony, itd.  W przypadku złożenia dokumentów w innych formatach liczba stron liczona 
będzie jako zaokrąglona do całości w górę wartość z ilorazu powierzchni formatu złożonego 
dokumentu przez powierzchnię formatu A4.  
 
Pytanie 84: 
Dotyczy - III.2.3) Kwalifikacje techniczne - Specjalista w zakresie danych przestrzennych 
Wymagania: 
a) posiada doświadczenie w budowie modeli 3D budynków w standardzie CityGML, 
potwierdzone udziałem w co najmniej 1 (jednym) zamówieniu, polegającym na opracowaniu co 
najmniej 100'000 modeli 3D budynków na poziomie szczegółowości LoD2 (CityGML). 
Pytanie: 
Z uwagi na brak na rynku polskim zamówień w zakresie opracowania modeli budynków 3D na 



poziomie szczegółowości LoD2 (CityGML) w ilości co najmniej 100`000 modeli lub ich 
znikomą ilość, prosimy o modyfikację treści wymagania, na wymaganie następującej treści: 
Specjalista w zakresie danych przestrzennych 
Wymagania: 
a) posiada doświadczenie w budowie modeli 3D budynków w standardzie CityGML, 
potwierdzone udziałem w co najmniej 3 (trzech) zamówieniach, polegającym na sumarycznym 
opracowaniu co najmniej 100'000 modeli 3D budynków na poziomie szczegółowości LoD2 
(CityGML). 
 
Zwracamy uwagę na fakt, że pozostawienie wymagania w sposób obecny, tj. wymagania aby 
Specjalista w zakresie danych przestrzennych opracował w jednym projekcie co najmniej 
100`000 modeli budynków na poziomie szczegółowości LoD2 (CityGML) stanowi znaczne 
ograniczenie konkurencji, a co za tym idzie narusza przepis art. 29 ust. 2 ustawy PZP w związku  
z art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 4 ustawy PZP poprzez opisanie przedmiotu zamówienia  
i warunków udziału w postępowaniu w sposób, który może utrudniać uczciwą konkurencję. 

 
 
Odpowiedź 84: 
Zamawiający wprowadza modyfikację do warunków udziału w postępowaniu. 
 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w piśmie zm. treści SIWZ i ogłoszenia z dn. 18 lutego 2016 r.  

 
Pytanie 85: 
W nawiązaniu do opublikowanych przez Zamawiającego w dniu 03.02.2016r. wyjaśnień treści 
SIWZ oraz dodatkowych Załączników do OPZ, w tym Załącznika nr 10 do SOPZ (Metodyka 
testowania SIG), zwracamy się z prośbą o udostępnienie wskazanego w tym załączniku (między 
innymi w rozdziale 1.5 Dokumenty powiązane) dokumentu "Podręcznik SIG". 
 
Odpowiedź 85: 
Zamawiający dodaje wskazany załącznik "Podręcznik SIG" 
 
Pytanie 86: 
Zamawiający w treści SIWZ posługuje się niezdefiniowanymi pojęciami – prosimy  
o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez: 
a) architektury SIG 
b) produkty zarządcza SIG; 
c) BDOT10k; 
d) LoD2 

 
Odpowiedź 86: 
 

Ad. 1a. Najbardziej pełna definicja skrótu SIG znajduje się w załączniku nr 11 do SOPZ 
"Procesy biznesowe GUGiK.pdf.” Zgodnie z tą definicją architektura SIG oznacza architekturę 
systemu informacyjnego GUGiK w rozumieniu architektury korporacyjnej. 
Ad. 1b. Grupę produktów zarządczych SIG, w ramach niniejszego postępowania, stanowią 
załączniki od 4 do 11 do OPZ. 



Ad. 1c. Definicja określona w słowniku pojęć w załączniku nr 1 do SOPZ - Studium 
wykonalności projektu CAPAP. 
Ad.1d. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 84. 
 
Pytanie 87: 
Zamawiający na str. 22 dokumentu SIWZ w opisie kryterium odnoszącego się do czasu nabycia 
wiedzy nie wskazał kompletnej listy realizowanych, projektowanych systemów informatycznych 
bądź inicjatyw GUGIK. Prosimy o ich podanie.  

 

Odpowiedź 87: 
Zgodnie z odpowiedzią udzieloną powyżej na pytanie 1. 
 
Pytanie 88: 
W treści Opisu Przedmiotu Zamówienia na str. 1 (pkt 3) zamawiający wskazał na zakres usług 
doradczych polegających m.in. na: 
Tłumaczeniu w niezbędnym zakresie dokumentów z języków obcych na język polski i z języka 
polskiego na języki obce. Wsparcie w zakresie tłumaczeń obejmie m.in.: 
a) tłumaczenie dokumentów technicznych, informacyjnych i promocyjnych występujących  
w projektach, 
b) wsparcie Zamawiającego przy organizacji spotkań i negocjacji z ekspertami zagranicznymi;  
Pytanie: - prosimy o wskazanie, jaki zakres będzie tych tłumaczeń, jakie języki usługa ma objąć 
oraz prosimy o wskazanie jakich ekspertów zagranicznych ona będzie dotyczyć. Prosimy 
również o podanie, jaka jest szacowana liczba spotkań z tymi ekspertami ? 

 

Odpowiedź 88: 
Zgodnie z przewidzianą w Umowie procedurą zakres ten będzie uzgadniany i wyceniany 
pomiędzy zamawiającym i Wykonawcą w Zamówieniu. 
 
Pytanie 89: 
W treści Opisu Przedmiotu Zamówienia na str. 2 (pkt 5) zamawiający wskazał na zakres usług 
doradczych polegających m.in. na opracowaniu dokumentacji przedsięwzięć w tym m.in.: planu 
realizacji Dokumentacji Inicjującej Projekt (DIP) oraz innych, zgodnie z metodyką stosowaną 
przez Wykonawcę. Prosimy o wyjaśnienie, o jaką metodykę chodzi Zamawiającemu i jaki 
podmiot rozumie pod pojęciem „Wykonawca”. Zapisy nie wskazują jednoznacznie czy 
podmiotem tym jest Wykonawca usługi wsparcia czy w tym wypadku podmiotami są 
Wykonawcy wspieranych projektów i zapis może dotyczyć różnych metodyk. 

 
Odpowiedź 89: 
Chodzi o metodykę PRINCE 2. Zamawiający wprowadza modyfikację  
1)    wsparcie w zakresie organizacji przedsięwzięć, w szczególności wsparcie w: 
a) opracowaniu dokumentacji przedsięwzięć w tym m.in.: planu realizacji Dokumentacji 
Inicjującej Projekt (DIP) oraz innych, zgodnie z metodyką stosowaną przez Zamawiającego. 
 

Pytanie 90: 



W treści Opisu Przedmiotu Zamówienia na str. 4 (pkt 9) zamawiający wskazał na zakres usług 
doradczych polegających m.in. na świadczeniu pomocy prawnej w zakresie stosowania prawa 
przy realizacji projektów, w szczególności: 

b) opracowywanie projektów umów z kontrahentami oraz aneksów do umów, ze szczególnym 
uwzględnieniem umów na usługi w zakresie infrastruktury techniczno-systemowej  
i oprogramowania w zakresie geodezji i kartografii oraz danych stanowiących państwowy zasób 
geodezyjny i kartograficzny, 

c)  analizowanie projektów umów przedkładanych przez właściwą komórkę organizacyjną 
Zamawiającego. 
     W opinii wykonawcy te punkty się wzajemnie wykluczają. Prosimy o sprecyzowanie 
obowiązków wykonawcy tj. czy wykonawca będzie zobligowany do sporządzania umów  
czy też do weryfikowania przedłożonych przez komórki organizacyjne Zamawiającego?   

 
Odpowiedź 90: 
Punkty nie wykluczają się a mogą być stosowane niezależnie w zależności od bieżącej potrzeby 
Zamawiającego oraz uzgodnionego zakresu Zamówienia. 
 

Pytanie 91: 
Z treści Opisu Przedmiotu Zamówienia na str. 1 (wstęp) wynika, że projekty CAPAP, ZSIN faza 
II oraz K-GESUT są już realizowane. 
Pytanie: Czy w takim wypadku istnieją już zespoły i można je angażować w procesie pozyskania 
wiedzy?  
 
Odpowiedź 91: 
Tak, projekty CAPAP, ZSZIN FII oraz K-GESUT są realizowane na podstawie porozumień  
z CPPC zawartych w dniu 16 listopada 2015 r. i zostały powołane zespoły projektowe. 
Proces pozyskania wiedzy przez Wykonawcę powinien odbywać się na podstawie dokumentacji 
pozyskanej od Zamawiającego, nie powinien natomiast odbywać się poprzez angażowanie 
zespołów projektowych wykraczające poza przekazanie wymaganej dokumentacji. 
 

Pytanie 92: 
Pytanie dotyczące wyjaśnień i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
umieszczonych przez Zamawiającego w dniu 3 lutego 2016 r. 
 
Zamawiający w dniu 3.02.2016r. udzielił odpowiedzi na pytanie nr 4, które brzmiało: 

Pytanie 4: 
W związku z przygotowaniem oferty dotyczącej usług doradczo-konsultingowych  
w zakresie dot. projektów CAPAP, ZSZIN Faza II oraz K-GESUT nr referencyjny 
BOZP. 
2610.81.2015.CAPAP.ZSIN-FazaII.K-GESUT zwracamy się z uprzejmą prośbą  
o udostępnienie (lub wskazanie miejsca dostępu) na potrzeby opracowania: 
· Koncepcji wsparcia projektów CAPAP, ZSZIN Faza II oraz K-GESUT, 
uwzględniającej dostosowanie produktów zarządczych SIG, celem ich wykorzystania w 
realizacji projektów współfinansowanych z POPC 



· Propozycji zakresu optymalnego wsparcia Zamawiającego w realizacji prac 
projektowych projektów CAPAP, ZSZIN Faza II oraz K-GESUT współfinansowanych  
z POPC oraz przedstawienie harmonogramu prac i zadań projektowych, związanych  
z realizacją przez Zamawiającego ww. projektów przy zastosowaniu produktów 
zarządczych SIG dokumentów opisujących zakres, harmonogram i planowane podejście 
do realizacji, złożoność projektów CAPAP, ZSZIN Faza II oraz K-GESUT (informacje te 
zgodnie z praktyką rynkową najczęściej znajdują się w studium wykonalności). 
Dokumenty są niezbędne dla rzetelnego przygotowania części merytorycznej oferty, 
podlegającej ocenie zgodnie z pkt XV.2. SIWZ i dokonania prawidłowej kalkulacji 
wyceny prac projektowych. 

Udzielona odpowiedź przez Zamawiającego na powyższe pytanie. 
Odpowiedź 4: 
Zamawiający wprowadza zmianę do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia 
poprzez 
dodanie niżej wymienionych załączników: 
Załącznik nr 1 do SOPZ - Studium wykonalności projektu CAPAP.pdf 
Załącznik nr 2 do SOPZ - Studium wykonalności projektu ZSIN.pdf 
Załącznik nr 3 do SOPZ - Studium wykonalności projektu K-GESUT.pdf 
Załącznik nr 4 do SOPZ - Architektura_SIG.pdf 
Załącznik nr 5 do SOPZ - PryncypiaArchitektoniczne.pdf 
Załącznik nr 6 do SOPZ - Metodyka zarządzania wymaganiami – Podręcznik 
użytkownika.pdf 
Załącznik nr 7 do SOPZ - Przepływ danych.pdf 
Załącznik nr 8 do SOPZ - Katalog Usług Biznesowych SIG.pdf 
Załącznik nr 9 do SOPZ - Metoda szacowania rozmiaru oprogramowania SIG.pdf 
Załącznik nr 1 do Załącznika nr 9 do SOPZ - szablon dokumentu szacowania.xlsx 
Załącznik nr 10 do SOPZ - Metodyka testowania SIG.pdf 
Załącznik nr 11 do SOPZ - Procesy biznesowe GUGiK.pdf 
Załącznik nr 1 do Załącznika nr 11 do SOPZ - Procesy biznesowe - Załącznik numer 
1.pdf 

 
Niemniej jednak, opublikowana przez Zamawiającego dodatkowa dokumentacja nie jest 
wystarczająca do opracowania zakresu koncepcji przytoczonego w pytaniu zadanym przez 
Wykonawcę. Opublikowane dokumenty zawierają owszem studia wykonalności projektów 
objętych wsparciem, jednak Zamawiający nie wyjaśnia pojęcia „produktów zarządczych SIG”, 
kluczowego dla opracowania wymaganego zakresu koncepcji. Zamawiający publikuje 
wprawdzie pakiet dokumentacji dotyczącej SIG, jednak w żadnym z opublikowanych 
dokumentów nie występuje pojęcie „produkty zarządcze SIG” 
 
Ergo, na podstawie opublikowanej dokumentacji nie jest możliwe opracowanie koncepcji 
wsparcia projektów „uwzględniającej dostosowanie produktów zarządczych SIG, celem ich 
wykorzystania w realizacji projektów”, albowiem Zamawiający nie wyjaśnia nadal, czym są 
„produkty zarządcze SIG”. 
 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnia pojęcia „produktów zarządczych SIG”, kluczowego dla 
opracowania wymaganego zakresu koncepcji. 



 
Jednocześnie chcemy podkreśli, że nie sprecyzowanie tej kwestii przez Zmawiającego powoduje 
naruszenie przepisu art. 7 ust. 1 pzp poprzez dokonanie opisu sposobu oceny warunków udziału 
w postępowaniu w sposób naruszający uczciwą konkurencję. 
Zamawiający takim działaniem uprzywilejowuje jednego wykonawcę na co wskazywały już  
wniesione odwołania.  
 
Chcemy zauważyć, że Zamawiający przeprowadził postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi doradczo-
konsultingowe dla projektów GEOPORTAL 2 i TERYT 3 Nr referencyjny: ZP-BO-4-2500-
69/IZ-5049/G2-19.42/KN-2500-17/2012 oraz postępowanie o na: „Usługi wsparcia 
merytorycznego i technicznego przy realizacji Projektu ZSIN – Faza I” Nr referencyjny ZP/BO-
4-2500-45/KN-2500-17/2013. 
Jak wynika z zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej w pierwszym i drugim postępowaniu 
został wyłoniony wykonawca Infovide-Matrix S.A. 
Dodatkowo Infovide-Matrix S.A. jest autorem dwóch z trzech umieszczonych przez 
Zamawiającego studium wykonalności. 
Powyższe jednoznacznie wskazuje, że tylko jedna firma posiada wystarczająca wiedzę do 
napisania opracowania pt. „Koncepcja wsparcia projektów CAPAP, ZSZIN Faza II oraz  
K-GESUT, uwzględniająca dostosowanie produktów zarządczych SIG, celem ich wykorzystania 
w realizacji projektów współfinansowanych z POPC” będącej jednym z kryteriów oceny ofert. 

 

Odpowiedź 92: 
Zgodnie z udzieloną powyżej odpowiedzią na pytanie nr 1, nr 80 oraz nr 85 załączone 
dokumenty stanowią komplet produktów zarządczych SIG służących do opracowania 
wymaganego zakresu koncepcji. 
 

Pytanie 93: 
W nawiązaniu do opublikowanych przez Zamawiającego w dniu 03.02.2016r. wyjaśnień treści 
SIWZ oraz dodatkowych Załączników do OPZ, w tym Załącznika nr 4 do SOPZ 
(Architektura_SIG) zwracamy się z prośbą o udostępnienie wskazanych w tym załączniku 
dokumentów:  
• "Koncepcja utrzymania i eksploatacji Geoportal" 
• "Przewodnik integratora G2" 
• "Księga standardów SIG" 
• "Metoda wymiarowania usług SIG". 

 
Odpowiedź 93: 
Zgodnie z udzieloną powyżej odpowiedzią na pytanie nr 1 oraz nr 85 załączone dokumenty 
stanowią komplet produktów zarządczych SIG służących do opracowania wymaganego zakresu 
koncepcji. 
 
Pytanie 94: 
Dotyczy zapisów SIWZ 
Czy zadania zaplanowane z udziałem Doradcy/ Firmy doradczej, w harmonogramach Projektów 
ZSIN cz.2, CAPAP, K-GESUT znajdujących się w Studiach Wykonalności udostępnionych  



w ramach przedmiotowego postępowania, stanowią zadania objęte niniejszym postępowaniem? 
Doradca/ Firma doradcza w przywołanych dokumentach jest tożsamy z Wykonawcą 
postępowania nr 2016/S 012-017055? 
Czy postępowania wymienione w harmonogramach projektów ZSIN cz.2, CAPAP,  K-GESUT 
dotyczące wyłonienia firmy świadczącej usługi doradcze zostały przeprowadzone i wyłoniono 
Doradcę dla każdego z Projektów? 
 
Odpowiedź 94: 
Zakres zadania dla Doradcy/Firmy doradczej opisany jest w Załącznik nr 1 do SIWZ. Doradca/ 
Firma doradcza jest tożsamy z Wykonawcą postępowania nr 2016/S 012-017055. 
 
 
Pytanie 95: 
 
Pytanie 1 – dotyczy zapisów SIWZ 
Zgodnie z zapisami SZOP (załącznik nr 1 do SIWZ) pkt 3) zadaniem Wykonawcy będzie 
tłumaczenie dokumentów z języków obcych na język polski oraz z języka polskiego na języki 
obce. Prosimy o doprecyzowanie o jakie języki chodzi - czy będzie to tylko język angielski, czy 
również inne języki? 
 

Odpowiedź 95: 
 

Zgodnie z udzieloną powyżej odpowiedzią na pytanie nr 88 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w zakresie  
załączników: 

1) załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy; 

2) załącznik nr 2 do umowy protokół przekazania; 

3) załącznik nr 3 do umowy protokół odbioru. 

 

Jednocześnie Zamawiający dodaje następujące załączniki: 

1) Podręcznik SIG; 

2) Zastosowanie produktów SIG. 

 

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.  
 
Termin składania ofert upływa w dniu 14.03.2016 r. o godz. 12:00. 
Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 14.03.2016 r. o godz. 12:30. 
 

 

 

 



 

Załączniki: 

1. załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy 

2. załącznik nr 2 do umowy protokół przekazania 

3. załącznik nr 3 do umowy protokół odbioru 

4. Podręcznik SIG 

5. Zastosowanie produktów SIG 

 

 

Z upoważnienia Głównego Geodety Kraju 
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU 

- / - 
Jacek Jarząbek 

 
 


