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Wyjaśnienia do zapytania ofertowego na wykonanie usług konsultingowych (doradczych) 
z zakresu wdrażania infrastruktury informacji przestrzennej w administracji (INSPIRE) 
w zakresie tematy ki związanej z usługami sieciowymi SOS (,Sensor Observation Service) 
tematy ką O&M (Observations & Measurements).
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PYTANIE 1

W punkcie 2.1 Zapytania wymieniającym warunki udziału w postępowaniu wskazują Państwo, 
kryterium "min. 4-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu i wdrażaniu systemów informacji 
przestrzennej w okresie ostatnich 8 lat”. Jednocześnie z punktu 4.2, opisującego zasady oceny 
kryterium „Doświadczenie Specjalisty”, wynika, że za powyższe kryterium nie są przyznawane 
punkty. Czy w związku z tym powyższe kryterium należy rozumieć jako warunek konieczny udziału 
w postępowaniu ale nie podlegający ocenie i w przypadku jego niespełnienia oferta automatycznie jest 
odrzucana?

ODPOWIEDŹ:

Niespełnienie warunków wymienionych w punkcie 2 skutkuje wykluczeniem z postępowania 
Wykonawcy składającego ofertę.
Wymagania wyszczególnione w punkcie 2.1 litera a nie podlegają ocenie.

PYTANIE 2

W punkcie 2.1 litera b, proszą Państwo o potwierdzenie pozycji zawodowej oferenta poprzez 
wskazanie minimalnej liczby:

• artykułów autorskich (2)
• udziałów w pracach IN SPIRE (1)
• udziałów konferencjach/warsztatach /spotkaniach w charakterze eksperta od SWE (1). 

Jednocześnie w punkcie 4.2, opisującym zasady oceny kryterium „Doświadczenie Specjalisty”, 
wskazane jest, że punkty za poszczególne kryteria będą przyznawane, jeżeli w ofercie przedstawi się 
więcej niż minima wskazane w punkcie 2.1 Odpowiednio dla:

• artykuły/publikacje od 3
• udział w projektach INSPIRE od 2
• udział w konferencjach/warsztatach /spotkaniach od 2.

Czy w związku z powyższym, minima wyspecyfikowane w punkcie 2.1 litera b należy rozumieć jako 
warunki konieczne udziału w postępowaniu ale nie „dające” punktów (są one przyznawane dopiero po 
przekroczeniu tych minimów) i w przypadku ich niespełnienia oferta automatycznie jest odrzucana?
ODPOWIEDŹ:

Niespełnienie minimalnych warunków wymienionych w punkcie 2.1 litera b skutkuje wykluczeniem 
z postępowania Wykonawcy składającego ofertę.
Należy przy tym zwrócić uwagę, że nie jest wymagane spełnienie wszystkich wymienionych 
warunków łącznie - patrz odpowiedź na pytanie 3.
Wykazanie aktywności zawodowej w zakresie określonym w punkcie 2.1 litera b, w postaci większej 
liczby artykułów/publikacji oraz udziałów w pracach/projektach INSPIRE oraz/lub udziałów 
w konferencjach/warsztatach, jest oceniane zgodnie z punktacją wskazaną w punkcie 4.2 w zapytaniu 
ofertowym.
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PYTANIE 3

Proszę o potwierdzenie, że wymienione w punkcie 2.1 litera b kryteria potwierdzenia „ugruntowanej 
pozycji zawodowej” należy rozumieć jako łączne tzn. oferent musi spełniać wszystkie wymienione. 
W Zapytaniu ofertowym pomiędzy kryteriami "udział w projektach INSPIRE” i „udziałów 
konferencjach/warsztatach /spotkaniach w charakterze eksperta od SWE” występuje spójnik 
"oraz/lub".
ODPOWIEDZ:

Wymienione minimalne wymagania w punkcie 2.1 litera b nie są wymagane łącznie.
Przez minimalne wymagania należy rozumieć, że Wykonawca może przedstawić doświadczenie 
specjalisty w jednym z 2 wariantów:

1. Artykuły/publikacje oraz udział w projektach, lub
2. Artykuły/publikacje oraz udział w konferencjach/warsztatach/spotkaniach.

PYTANIE 4

Czy prezentacje wygłoszone na konferencjach i seminariach spełniają wymaganie związane 
z ugruntowaną pozycją zawodową w zakresie geomatyki (artykuły/publikacje), podobnie jak spełniały 
przy poprzednich zamówieniach?

ODPOWIEDŹ:

Prezentacje wygłoszone na konferencjach i seminariach nie spełniają wymagań z punktu 
artykuły/publikacje (pierwszy bulet punktu 2.1 litera b), ponieważ to wymaganie zostało 
wyodrębnione w trzecim bidecie punktu 2.1 litera b:

• udokumentowany udział (minimum jeden) w konferencjach/warsztatach /spotkaniach 
w charakterze prelegenta/eksperta, przedstawiającego zagadnienia dotyczące Sensor Web 
Enablement (SWE), w zakresie O&M, SOS lub/i innych standardów OGC odnoszących się do 
INSPIRE.

PYTANIE 5

Czy za spełnienie wymagań związanych z ugruntowaną pozycją zawodową w zakresie geomatyki 
(artykuły/publikacje), zostanie uznana praca dydaktyczna na uczelni wyższej oraz udział w zespołach 
eksperckich krajowych lub międzynarodowych np. Komitecie technicznym PKN ds. Informacji 
Geograficznej lub grupach roboczych Komisji Europejskiej?
ODPOWIEDŹ:

Udokumentowana praca dydaktyczna na uczelni wyższej, udział w pracach eksperckich (w zakresie, 
który określa punkt 2.2) zostanie zaliczona do spełnienia warunku punktu 2.1 litera b, bulet pierwszy 
(artykuły/publikacje), tylko wtedy jeśli wynikiem tych prac jest artykuł/publikacja autorska (lub 
współautorska).

PYTANIE 6

Proszę o potwierdzenie, że za spełnienie wymagania dotyczącego ugruntowanej pozycji zawodowej 
(w zakresie autorskich artykułów) zostaną uznane artykuły opublikowane w ciągu ostatnich 5 lat przed 
terminem składania ofert.

ODPOWIEDŹ:

Zapytanie ofertowe zostało poprawione w zakresie treści punktu 2.1 litera b (zmiana z 3 na 5 lat). 
Zamawiający wymaga minimum 2 autorskich (lub współ autorskich) artykułów/publikacji w prasie 
branżowej (linki do dostępnych otwartych artykułów, kopie), opublikowanymi w ciągu ostatnich 5 lat 
przed terminem składania ofert)
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PYTANIE 7

Czy wymaganie dotyczące ugruntowanej pozycji zawodowej potwierdzonej udziałem w pracach 
w zakresie INSPIRE, w szczególności dotyczących zagadnień implementacji standardów O&M i SOS 
należy rozumieć, jako udokumentowanie udziału w "dowolnych" projektach związanych w INSPIRE, 
wśród których, co najmniej jeden dotyczył implementacji standardów O&M i SOS, czy też wymagane 
jest aby wszystkie wskazane przez oferenta projekty dotyczyły implementacji standardów O&M i SOS 
w ramach infrastruktury INSPIRE?

ODPOWIEDŹ:

W celu doprecyzowania zapisów, zapytanie ofertowe zostało poprawione w zakresie treści 
punktu 2.1 litera b oraz punktu 4.2.
Zamawiający wymaga przedstawienia udziału w minimum jednej pracy w zakresie INSPIRE 
dotyczącej zagadnień implementacji standardów O&M i SOS oraz/lub udziałem w minimum jednej 
konferencji/warsztatach/spotkaniach w charakterze prelegenta/eksperta, przedstawiającego 
zagadnienia dotyczące SWE w zakresie O&M, SOS lub/i innych standardów OGC odnoszących się do 
INSPIRE.

PYTANIE 8

Czy za potwierdzenie wymagania dotyczącego ugruntowanej pozycji zawodowej (udział w projektach 
INSPIRE) zostanie uznane, w przypadku braku publicznego dostępu do wyników prac, oświadczenie 
wystawione przez organizację na rzecz której oferent świadczył usługę?

ODPOWIEDŹ:

Udokumentowanie, w postaci oświadczenia wystawionego przez podmiot na rzecz, którego była 
świadczona usługa, które będzie zawierać informację o zakresie świadczonej usługi (zgodną 
z wymogami zapytania ofertowego) będzie uznane przez Zamawiającego.
Również raporty lub protokoły przyjęte przez podmiot na rzecz którego były prowadzone usługi/prace 
stanowią dokumentację akceptowaną przez Zamawiającego, jeśli możliwa jest weryfikacja wymaganej 
wiedzy i doświadczenia z wymienionych dokumentów (w zakresie określonym w zapytaniu 
ofertowym).
Akceptowane formy zostały wymienione w punkcie 5.2 Zapytania ofertowego.

PYTANIE 9

W związku z faktem, że udział w międzynarodowych zespołach eksperckich (często o charakterze 
wolontariatu) bardzo często ma formę niesformalizowaną (brak oficjalnych dokumentów 
poświadczających), czy za potwierdzenie kompetencji zostanie uznany dokument elektroniczny np. 
w postaci mailowej inicjujący pracę zespołu?

ODPOWIEDŹ:

Takie udokumentowanie nie jest wystarczające. Mail inicjujący pracę zespołu nie poświadcza 
faktycznie wykonanej pracy przez Wykonawcę. Jeśli Wykonawca jest w posiadaniu dalszej 
dokumentacji (np. w postaci wkładu do prowadzonych prac przekazany drogą elektroniczną) należy to 
przedłożyć wspólnie, jako udokumentowanie udziału w takich pracach.
Ponadto, KE publikuje m.in. na stronie http://inspire.ec.europa.eu/experts_ listę ekspertów biorących 
udział w prowadzonych pracach.

Ze względu na ww. zmiany dokonane w zapytaniu ofertowym oraz w załączniku nr 2, 
Zamawiający wydłuża termin na przesyłanie ofert do końca dnia 27 marca 2017 r.

Jednocześnie informujemy, iż dla zachowania przejrzystości wszelkie dokonane zmiany 
w zapytaniu ofertowym i załączniku nr 2 zostały oznaczone kolorem czerwonym.
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