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dotyczy: postępowania konkursowego pod nazwą: 

„Wytworzenie aplikacji internetowej umożliwiającej wykonywanie wizualizacji i analiz na 
danych zgromadzonych w zintegrowanej kopii Baz Danych Obiektów Topograficznych
(Z-BDOT10k), wchodzących w skład centralnej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego 
i Kartograficznego”

WYJAŚNIENIA
DOTYCZĄCE TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące niniejszego postępowania 
konkursowego:

1. Czy w przypadku gdy uczestnikiem ma być grupa osób załącznik nr 2 podpisuje każda 
z tych osób czy na jednym wniosku podajemy dane wszystkich oraz nazwisko osoby 
reprezentującej ?

2. Czy uzasadnienie z załącznika nr 2 podpisuje każdy z uczestników na oddzielnym 
egzemplarzu ?

3. Czy kwota wygranej wypłacana jest na konto osoby reprezentującej, czy na konta 
wszystkich uczestników we wskazanym procentowo/kwotowo udziale ?

Na podstawie Rozdziału 18, pkt 1 Regulaminu Konkursu, Zamawiający udzielił następujących 
odpowiedzi:

Ad. pytanie 1; Ad. Pytanie 2. 
Do uczestników Konkursu wspólnie ubiegających się o dopuszczenie do udziału w Konkursie 
stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 6 ust.6.7 Regulaminu Konkursu. Na wniosku 
należy wymienić wszystkich uczestników wspólnie ubiegających się o dopuszczenie do udziału 
w Konkursie, ale wniosek podpisuje tylko jeden z uczestników umocowany przez pozostałych. 
Do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa, którym pozostali uczestnicy udzielają 
pełnomocnictwa jednemu spośród siebie do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w 
Konkursie. Tym samym, nie tylko wniosek, ale także oświadczenia wymienione w druku 
Wniosku na załączniku nr 2 do regulaminu Konkursu, podpisuje tylko jeden, umocowany 
uczestnik Konkursu. Jednocześnie oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z udziału w 
Konkursie, na załączniku nr 3 do Regulaminu Konkursu, wypełnia i podpisuje oraz dołącza do 
wniosku każdy uczestnik Konkursu indywidualnie.



Ad. Pytanie 3.

W przypadku wyboru pracy konkursowej złożonej przez uczestników konkursu wspólnie 
ubiegających się o dopuszczenie do udziału w Konkursie, nagroda będzie wypłacona Liderowi, 
natomiast uczestnicy Konkursu wspólnie ubiegający się o dopuszczenie do udziału 
w Konkursie, winni zawrzeć umowę cywilnoprawną, regulującą współpracę między sobą 
w trakcie Konkursu, w tym także w kwestii partycypacji w opracowaniu pracy konkursowej 
oraz podziału kwoty nagrody konkursowej. 
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