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Nr postępowania: PBPR(G).272.002.2021/JPt.152

Gdańsk, dnia 21.04.2021r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na realizację zamówienia pod
nazwą: Przeprowadzenie badań zachowań transportowych mieszkańców oraz pomiarów
natężenia ruchu drogowego i potoków pasażerskich na potrzeby analiz transportowych do
projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej II w ramach porozumienia pn.: Przeprowadzenie
analiz transportowych w obszarze potencjalnej lokalizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej II

I. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) , Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy.
Niniejsze odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące.
Pytanie nr 1
Zamawiający w pkt 3.5.10 pisze: Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu
dostępu serwera (FTP lub „chmury”), na którym Wykonawca do godz. 23:59 zobowiązany jest
umieszczać wyniki wywiadów przeprowadzonych danego dnia. Wyniki powinny być zestawione do
jednego arkusza obliczeniowego, w którym jeden rekord opisuje jedną podróż oraz charakterystykę
respondenta. Do każdej podróży i oddzielnie do każdego respondenta musi zostać przypisany
unikalny numer ID. Zamawiający dopuszcza dokonanie późniejszej uzasadnionej korekty zapisów po
przedstawieniu uzasadnienia Zamawiającemu oraz otrzymaniu akceptacji Zamawiającego. W
przypadku nie umieszczenia wyników na serwerze do wyznaczonej godziny Zamawiający zastrzega
możliwość odrzucenia tych wyników i nie zaliczenia ich do wymaganej liczby wywiadów. Zwracamy
uwagę, że przed udostepnieniem danych Zamawiającemu wykonawca musi dokonać weryfikacji
danych pod kątem zgodności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i
dokonać ich anonimizacji, jeśli jest to konieczne (mowa np. o adresach zamieszkania, jeśli respondent
mieszka w domu jednorodzinnym). Ponieważ realizacja wywiadów przebiegać będzie po południu i
kończyć się będzie w godzinach wieczornych, konieczne do wykonania prace po stronie wykonawcy
musiałyby się odbywać w godzinach nocnych.
W związku z powyższym zwracamy się o zmianę zapisów OPZ na: „ (…)
Wykonawca do godz. 14:00 zobowiązany jest umieszczać wyniki wywiadów przeprowadzonych
poprzedniego dnia. (…)”

Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę zapisów i tym samym pkt 3.5.10 Szczegółowego
opisu przedmiotu zamówienia ( stanowiącego zał. Nr 1 do SWZ), otrzymuje brzmienie:
3.5.10 . Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu dostępu serwera (FTP lub
„chmury”), na którym Wykonawca do godz. 14:00 zobowiązany jest umieszczać wyniki
wywiadów przeprowadzonych poprzedniego dnia. Wyniki powinny być zestawione do jednego
arkusza obliczeniowego, w którym jeden rekord opisuje jedną podróż oraz charakterystykę
respondenta. Do każdej podróży i oddzielnie do każdego respondenta musi zostać przypisany
unikalny numer ID. Zamawiający dopuszcza dokonanie późniejszej uzasadnionej korekty
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zapisów po przedstawieniu uzasadnienia Zamawiającemu oraz otrzymaniu akceptacji
Zamawiającego. W przypadku nie umieszczenia wyników na serwerze do wyznaczonej godziny
Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia tych wyników i nie zaliczenia ich do wymaganej
liczby wywiadów.

Pozostałe zapisy w dokumentacji pozostają bez zmian.

Z poważaniem
/-/ Dyrektor
Jakub Pietruszewski
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