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Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

Dotyczy: postępowania którego przedmiotem jest „Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie systemu 

teleinformatycznego do zarządzania bazami danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz 

cyfryzację danych przestrzennych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej” 

 

W związku z wniesionym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) obowiązującej 

w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust.1 a. i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający wyjaśnia zapisy treści SIWZ 

w następujący sposób: 

 

Pytanie: 

Dotyczy rozdziału 6.12 Modernizacja Modułu RP (Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis 

Przedmiotu Zamówienia): 

Ze względu na bardzo ogólnie określony zakres zadania dotyczącego modernizacji modułu RP, którą należy wykonać na 

podstawie bardzo szeroko określonej analizy m.in. cyt.: "wykonanie przez Wykonawcę analizy pod kątem funkcjonalności, 

ergonomii, wydajności, stabilności, poprawności działania, bezpieczeństwa, aktualności użytych komponentów, działania 

w najpopularniejszych przeglądarkach, określenie możliwości realizacji potrzeb Zamawiającego oraz Partnerów Projektu 

BW (posiadających wdrożony Moduł RP). Analizie podlegać będzie również funkcjonujący mechanizm pozwalający na 

publikowanie zasięgów dokumentów planistycznych (MPZP oraz SUiKZP) w postaci usług WMS i WFS z poziomu Węzła 

regionalnego IIP", przy jednoczesnym nie udostępnieniu dokumentacji, kodów istniejącego modułu RP itd., zwracamy się 

z prośbą o oszacowanie choćby procentowego zakresu zmian w istniejącej aplikacji jakie będą wymagane do wykonania, 

tak aby Wykonawca mógł choćby na poziomie ogólnym oszacować koszty wykonania zadania. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 6.12 Opisu Przedmiotu Zamówienia (stanowiącego Załącznik nr 2 do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) Wykonawca, na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb 

Zamawiającego i Partnerów Projektu BW, przedstawi Zamawiającemu projekt modernizacji Modułu RP (w postaci 

dokumentu pn. Projekt Modernizacji Modułu RP), zgodnie z którym (po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego) 

wykona modernizację oprogramowania, a następnie jego wdrożenie. 

Zakres modernizacji Modułu RP będzie wynikał z przeprowadzonej przez Wykonawcę analizy potrzeb, o której mowa w 

ust. 11 w Rozdziale 6.12 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający nie określa Wykonawcy sposobu przeprowadzenia 

analizy potrzeb – jednym ze sposobów może być ankieta, którą Wykonawca opracuje w celu przeprowadzenia 

kompleksowej i rzeczowej analizy potrzeb. Zamawiający nie jest głównym użytkownikiem Modułu RP, głównym 



użytkownikiem Modułu RP są Gminy (Partnerzy Projektu BW), w związku z tym analiza powinna opierać się głównie na 

potrzebach zgłoszony przez Gminy i opracowanych przez Wykonawcę wynikach analizy. 

 

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, 

zamieszczone na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/303080 oraz dołączone do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część 

 

 
Sprawę prowadzi:  
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tel. (22) 31 41 671 
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