RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
DBiF-III.262.12.2019
Warszawa, dnia 12 lipca 2019 r.

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW
POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonym na podstawie art. 138o Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), którego przedmiotem jest
Przeprowadzenie i obsługa 10 jednodniowych szkoleń z zakresu otwierania i
wykorzystywania danych publicznych dla pracowników administracji rządowej
oznaczonego numerem 12/MC/US/19.
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Ogłoszenia obowiązującego w przedmiotowym
postępowaniu, działając zgodnie z pkt VIII ust. 5 Ogłoszenia, wyjaśniam, co następuje:
Pytanie 1
W SPOZ miejsce realizacji usługi musi odbyć się w budynku znajdującym się w promieniu
maksymalnie 10 km od siedziby Zamawiającego. Czy odległość ta ma być mierzona w linii prostej, czy
są dopuszczalne widełki?
Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający informuje, że odległość ma być mierzona w linii prostej.
Pytanie 2
W pkt. II ppkt. 1. 3) piszą państwo:
Wykonawca opracuje program szkolenia według wytycznych i materiałów przekazanych przez
Zamawiającego oraz na podstawie wybranych zagadnień Podręcznika dobrych praktyk – Otwieranie
danych https://dane.gov.pl/media/ckeditor/2018/11/22/otwieranie-danych-podrecznik-dobrychpraktyk.pdf tj. m.in.:
a) definicje (otwarte dane, dane publiczne, informacja publiczna, ponowne wykorzystywanie) i filary
otwartości (model 5 star open data);
b) otoczenie prawne i sposoby publikacji danych;
c) sposoby udostępniania danych publicznych;
d) przekształcanie danych nieustrukturyzowanych w ustrukturyzowane - analizy najczęstszych
błędów;
e) korzyści z otwierania danych publicznych.
Ze względu na ograniczony czas trwania szkolenia i ilość zagadnień, które w jednym dniu mają zostać
przekazane uczestnikom szkolenia, proszę o doprecyzowanie co ma zawierać zagadnienie „otoczenie
prawne i sposoby publikacji danych” ?

Odpowiedź na pytanie 2
Zagadnienie „otoczenie prawne i sposoby publikacji danych” w programie szkolenia ma zawierać
krótkie omówienie jego podstawowych aspektów, które zostały zawarte w rozdziale 3.Podręcznika
dobrych praktyk - Otwieranie danych, do którego odwołujemy się w SOPZ tj.:
3.1. Dostępu do informacji publicznej
3.2. Ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
3.3. Ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego a ochrona danych osobowych.
Pytanie 3
W związku z ogłoszonym postępowaniem nr 12/MC/US/19 zwracam się z prośbą o doprecyzowanie
jednego z warunków udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.
Wskazują Państwo, aby w zespole była osoba, która posiada wykształcenie wyższe informatyczne
oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Jest to temat prawny.
Czy to są wymogi, które dotyczą trenera realizującego szkolenie, czy taka osoba ma zasilić zespół,
który będzie tworzył program i kontent szkolenia?
Odpowiedź na pytanie 3
Zamawiający informuje, że wymogi określone w pkt.1.2 rozdziału VI. ogłoszenia (m.in. wykształcenie
wyższe informatyczne oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń) dotyczą trenera realizującego
szkolenie.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert na dzień 17.07.2019 r. godz.
12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2019 r. o godz. 12:30.
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść Ogłoszenia w następujący sposób:
Rozdział XI ust. 8 Ogłoszenia
było:
8. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie w sposób zabezpieczający
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy zaadresować oraz opisać według
poniższego wzoru:
Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
Departament Budżetu i Finansów, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych
z adnotacją: „zamówienia publiczne”
OFERTA
Przeprowadzenie i obsługa 10 jednodniowych szkoleń z zakresu otwierania i wykorzystywania danych
publicznych dla pracowników administracji rządowej (postępowanie nr 12/MC/US/19).
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 15.07.2019 r. GODZ 12.00
jest:

8. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie w sposób zabezpieczający
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy zaadresować oraz opisać według
poniższego wzoru:
Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
Departament Budżetu i Finansów, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych
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z adnotacją: „zamówienia publiczne”
OFERTA
Przeprowadzenie i obsługa 10 jednodniowych szkoleń z zakresu otwierania i wykorzystywania
danych publicznych dla pracowników administracji rządowej (postępowanie nr 12/MC/US/19).
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 17.07.2019 r. GODZ 12.00
Rozdział XI ust. 9 Ogłoszenia
było:
9. W przypadku składania Oferty w postaci elektronicznej - Ofertę należy złożyć na Platformie pod
adresem: https://mc.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY do dnia 15.07.2019 r. do godz. 12:00.
Instrukcja składania ofert przez Wykonawcę dostępna jest w sekcji „Regulacje i procedury procesu
zakupowego” pod adresem https://mc.ezamawiajacy.pl.
jest:
9. W przypadku składania Oferty w postaci elektronicznej - Ofertę należy złożyć na Platformie pod
adresem: https://mc.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY do dnia 17.07.2019 r. do godz. 12:00.
Instrukcja składania ofert przez Wykonawcę dostępna jest w sekcji „Regulacje i procedury procesu
zakupowego” pod adresem https://mc.ezamawiajacy.pl.
Rozdział XII ust. 1 Ogłoszenia
było:
1. W przypadku składania oferty w formie pisemnej - Ofertę w zamkniętej kopercie – opisanej jak w
rozdziale XII – należy złożyć do dnia 15.07.2019 r. do godz. 12:00 w Kancelarii Ministerstwa Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27.
jest:
1. W przypadku składania oferty w formie pisemnej - Ofertę w zamkniętej kopercie – opisanej jak w
rozdziale XII – należy złożyć do dnia 17.07.2019 r. do godz. 12:00 w Kancelarii Ministerstwa Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27.
Rozdział XII pkt 1.1 Ogłoszenia
było:
1.1.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.07.2019 r. o godz. 12:30 w Ministerstwie Cyfryzacji,
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27, pokój nr 026. Wejście do siedziby jest możliwe po okazaniu
dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
jest:
1.1.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.07.2019 r. o godz. 12:30 w Ministerstwie Cyfryzacji,
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27, pokój nr 026. Wejście do siedziby jest możliwe po okazaniu
dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
Rozdział XII ust. 2 Ogłoszenia
było:
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2. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej - Ofertę należy złożyć na Platformie pod
adresem: https://mc.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” do dnia 15.07.2019 r. do godz. 12:00.
jest:
2. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej - Ofertę należy złożyć na Platformie pod
adresem: https://mc.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” do dnia 17.07.2019 r. do godz. 12:00.
Rozdział XII pkt 2.1 Ogłoszenia
było:
2.1.
Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert w dniu
15.07.2019 r. o godz. 12:30.
jest:
2.1.
Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert w dniu
17.07.2019 r. o godz. 12:30.

Pozostałe zapisy Ogłoszenia nie ulegają zmianie, a wprowadzone wyżej zmiany traktować
należy jako jedynie obowiązujące.

DYREKTOR
Departamentu Budżetu i Finansów
Ministerstwa Cyfryzacji
/podpis na oryginale/
dr Andrzej GORCZYŃSKI
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