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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie Planu 

Rozwoju Informatyzacji Miasta Łomża do roku 2030” 

 

 

Zamawiający, Miasto Łomża działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udziela 

wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”: 

 

Pytanie: 

„Zamawiający w SWZ w Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia w punkcie I podpunkt 7 ustęp 4) 

zobowiązuje Wykonawcę do „samodzielnego (tzn. własnym staraniem i na własny koszt) pozyskiwania 

materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, za wyjątkiem materiałów i dokumentacji 

będących w posiadaniu Zamawiającego” a następnie w podpunkt 9 ustęp 1) Zamawiający zobowiązuje 

Wykonawcę do „pełnej diagnozy stanu informatyzacji Miasta Łomża wraz z wnioskami”. W rozumieniu 

pytającego przeprowadzenie pełnej diagnozy oznacza przeprowadzenie pełnego i szczegółowego 

audytu połączonego z inwentaryzacją zasobów Zamawiającego zarówno komputerowych jak  

i infrastrukturalnych. W związku z tym proszę o wyspecyfikowanie zakresu inwentaryzacji. Czy ma 

objąć np.: 

- przegląd studzienek teletechnicznych posiadanych przez Zamawiającego 

- weryfikację dokumentacji okablowania infrastrukturalnego ze stanem faktycznym 

- wykaz bazowych komponentów wszystkich stacji komputerowych i serwerów takich jak TPM, CPU ( 

model i rodzaj ), RAM (ilość i rodzaj ), HDD (rodzaj i pojemność ) w siedzibie Zamawiającego oraz 

wszystkich placówkach podległych ?”. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji. Zamawiający nie określa jakie narzędzia 

i techniki Wykonawca ma użyć w celu pozyskania niezbędnych danych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) rozdz. IV, Zamawiający wymaga, 

aby dokument strategiczny „Plan Rozwoju Informatyzacji Miasta Łomża do roku 2030” był zgodny  

i zawierał cele określone w dokumentach strategicznych na poziomie Unii Europejskiej, na poziomie 

krajowym i wojewódzkim oraz w „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030”, w tym między innymi 

w obszarze unowocześnienia administracji publicznej i świadczenia usług publicznych za pomocą 

narzędzi cyfrowych, szczególnie podniesienia dojrzałości usług elektronicznych jak i dostępu do 

wysokiej jakości interoperacyjnych danych nadających się do ponownego wykorzystania, rozwoju 

kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji i specjalistów Technologii 

Informacyjnych i Komunikacyjnych, a także rozwoju usług szerokopasmowych. Zgodnie  



 
 
z wymienionymi dokumentami strategicznymi Plan Rozwoju Informatyzacji Miasta ma zawierać 

również dalszy rozwój usług w oparciu o szybkie i bezpieczne łącza telekomunikacyjne szczególnie łącza 

optyczne, w tym szczególnie łączenie jednostek organizacyjnych Miasta Łomża oraz poprawę 

bezpieczeństwa obywateli poprzez rozwój monitoringu miasta, a także współdzielenie infrastruktury  

z operatorami telekomunikacyjnymi w celu lepszego dostępu mieszkańców do szybkiego Internetu. 

 

Powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ i nie prowadzą do istotnej 

zmiany treści SWZ, ani zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, ani zmiany terminu składania i otwarcia 

ofert. Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców, tym samym, Wykonawcy są zobowiązani 

uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

w/w zadania. 

 


