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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia   

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie systemu teleinformatycznego do zarządzania 

bazami danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz cyfryzację danych przestrzennych 

Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej” 

 

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

obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust.1 a., 2 oraz 4  ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający wyjaśnia                

i zmienia zapisy treści SIWZ w następujący sposób: 

 

Pytanie nr 1: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6 Zapis punktu 6. 7.5 

… transportu infrastruktury teleinformatycznej, ubezpieczenia na czas transportu… 

Czy w ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje konieczność zakupu infrastruktury teleinformatycznej czy 

tylko transport infrastruktury Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w ust. 6. 7.5 w Rozdziale 6 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie 

dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 5 w Rozdziale 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Zamawiający w ramach Przedmiotu zamówienia nie przewiduje zakupu infrastruktury teleinformatycznej oraz transportu 

infrastruktury technicznej Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 2: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6 Zapis punktu 12 zapis. 

Czy Wszystkie Produkty Przedmiotu Zamówienia muszą spełniać wymagania Web Content Accessibility Guidelines 

(WCAG) 2.0 czy 2.1 ? 
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Pragniemy jedynie zauważyć, że nowe wymogi WCAG wprowadza Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), która powstała jako 

Ustawa wdrażająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie 

dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 327 z 02.12.2016, str. 

1). Zmienia też ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

na podstawie której wydane zostało Rozporządzenie o KRI. 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 12 w Rozdziale 6 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie 

dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 12 w Rozdziale 6 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Wszystkie produkty Przedmiotu zamówienia muszą być zgodne, w maksymalnie możliwym stopniu, z przepisami prawa 

polskiego i europejskiego oraz normami i wytycznymi określonymi m.in. w Rozdziale 10 Opisu Przedmiotu Zamówienia, 

w tym z wymaganiami Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych ustawy nie stosuje się do map oraz map interaktywnych, w tym geoportali. 

Zamawiający zastępuje dotychczasowe brzmienie wymagania w ust. 12 w Rozdziale 6 Opisu Przedmiotu Zamówienia: 

„Wszystkie Produkty Przedmiotu zamówienia, o których mowa w ust. 2, a także Wtyczka Mapowa MSIP, o której mowa 

w Rozdziale 6.7 „Wtyczka Mapowa MSIP”, zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w 

sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247) 

muszą zapewniać dostępność dla osób z niepełnosprawnościami poprzez spełnienie m.in. wymagania Web Content 

Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 na poziomie AA, określonego szczegółowo w załączniku nr 4 do tego 

rozporządzenia.” 

nowym brzmieniem: 

„Wszystkie Produkty Przedmiotu zamówienia, o których mowa w ust. 2, a także Wtyczka Mapowa MSIP, o której mowa 

w Rozdziale 6.7 „Wtyczka Mapowa MSIP”, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) muszą zapewniać dostępność dla 

osób z niepełnosprawnościami poprzez spełnienie m.in. wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 

2.1 na poziomie AA.” 

Zamawiający wprowadza wymaganie pkt 10 w ust. 1 w Rozdziale 10 Opisu Przedmiotu Zamówienia w brzmieniu: 

„Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848 t.j.).” 

 

Pytanie nr 3: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6 Zapis punktu 12 zapis. 

Czy  udostępniany nieodpłatnie przez GUGiK pakiet oprogramowania Moduł SDI  będzie spełniał wymagania Web 

Content Accessibility Guidelines WCAG? 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 12 w Rozdziale 6 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie 

dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 12 w Rozdziale 6 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
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Udostępniany nieodpłatnie przez GUGiK pakiet oprogramowania Moduł SDI jest narzędziem służącym 

m.in. do budowy geoportali.  

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych ustawy nie stosuje się do map oraz map interaktywnych, w tym geoportali.  

 

Pytanie nr 4: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6 Zapis punktu 12 zapis. 

Czy potencjalny Wykonawca będzie zwolniony ze spełnienia tych wymagań odnośnie Web Content Accessibility 

Guidelines (WCAG) dla oprogramowania Moduł SDI ? 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. 

 

Pytanie nr 5: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.1. 

Czy opis realizacji Przedmiotu zamówienia. zgodnie z założeniami o których mowa w Rozdziale 6.1 realizowane będzie 

w ramach puli godzin Asysty Technicznej? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, Przedmiotem zamówienia jest realizacja Zadań wymienionych w punktach 1-15 oraz usług Asysty 

Technicznej oraz usługi Serwisu Technicznego. 

Realizacja przez Wykonawcę Zadania nr 1, nie będzie rozliczana z puli roboczogodzin Asysty Technicznej, o której mowa 

w ust. 4 w Rozdziale 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pytanie nr 6: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.1. Punkt 4. 

Prosimy o potwierdzenie, że Opis Realizacji będzie zawierał jedynie procedurę oraz wytyczne określające 

jak poszczególne elementy przedmiotu zamówienia wymienione w podpunktach wskazanego wymagania będą 

realizowane przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 4 w Rozdziale 6.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie 

dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 4 w Rozdziale 6.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Dokument pn. Opis Realizacji, o którym mowa w ust. 2 w Rozdziale 6.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowi 

uproszczony zarys sposobu realizacji Przedmiotu Zamówienia (w tym m.in. procedury oraz wytyczne, a także 

charakterystyka rozwiązania) – Zamawiający dla ułatwienia w ust. 4 w Rozdziale 6.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia 

przedstawił minimalną elementy wchodzące w skład wyżej wymienionego dokumentu.  

Zgodnie z wymaganiem określonym w ust. 2 w Rozdziale 6.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia dokument będzie podlegał 

akceptacji przez Zamawiającego. 
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Pytanie nr 7: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.2. 

Czy szczegółowe opisy rozwiązania oraz technologii i procedur niezbędnych do realizacji Przedmiotu zamówienia zgodnie 

z założeniami o których mowa w Rozdziale 6.2 realizowane będzie w ramach puli godzin Asysty Technicznej? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, Przedmiotem zamówienia jest realizacja Zadań wymienionych w punktach 1-15 oraz usług Asysty 

Technicznej oraz usługi Serwisu Technicznego. 

Realizacja przez Wykonawcę Zadania nr 2, nie będzie rozliczana z puli roboczogodzin Asysty Technicznej, o której mowa 

w ust. 4 w Rozdziale 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pytanie nr 8: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.3. 

Czy opracowanie modelu danych bazy danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej zgodnie z założeniami 

o których mowa w Rozdziale 6.3 realizowane będzie w ramach puli godzin Asysty Technicznej? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, Przedmiotem zamówienia jest realizacja Zadań wymienionych w punktach 1-15 oraz usług Asysty 

Technicznej oraz usługi Serwisu Technicznego. 

Realizacja przez Wykonawcę Zadania nr 3, nie będzie rozliczana z puli roboczogodzin Asysty Technicznej, o której mowa 

w ust. 4 w Rozdziale 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pytanie nr 9: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.3 Zapis punktu 7 zapis 

3) schematy aplikacyjne GML 

Czy Schematy aplikacyjne GML będą wykonane dla wszystkich danych o których mowa w punkcie 4 rozdziału 6.3 czy 

tylko dla określonego zbiorów danych? 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 7 w Rozdziale 6.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie 

dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 7 w Rozdziale 6.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Schematy aplikacyjne GML, o których mowa w ust. 7 pkt 3 w Rozdziale 6.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia, 

będą wykonane dla wszystkich danych, o których mowa w ust. 4 w Rozdziale 6.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pytanie nr 10: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.3 Zapis punktu 21 

Czy profil metadanych, o którym mowa w ust. 7 pkt 6, dla danych MSIP zgodnie z wytycznymi INSPIRE będą wykonane 

dla wszystkich danych o których mowa w punkcie 4 rozdziału 6.3 czy tylko dla określonego zbiorów danych? 
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Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 21 w Rozdziale 6.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie 

dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 21 w Rozdziale 6.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Zgodnie z wymaganiem, o którym mowa w ust. 21 w Rozdziale 6.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca opracuje 

profil metadanych, o którym mowa w ust. 7 pkt 6 w Rozdziale 6.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia, dla wszystkich danych 

MSIP, o których mowa w ust. 4 w Rozdziale 6.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z wytycznymi INSPIRE. 

 

Pytanie nr 11: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.4. 

Czy modernizację Węzła regionalnego IIP. zgodnie z założeniami o których mowa w Rozdziale 6.4 realizowane będzie w 

ramach puli godzin Asysty Technicznej? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, Przedmiotem zamówienia jest realizacja Zadań wymienionych w punktach 1-15 oraz usług Asysty 

Technicznej oraz usługi Serwisu Technicznego. 

Realizacja przez Wykonawcę Zadania nr 4, nie będzie rozliczana z puli roboczogodzin Asysty Technicznej, o której mowa 

w ust. 4 w Rozdziale 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pytanie nr 12: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.4. 

Czy w ramach modernizacji Węzła regionalnego IIP Zamawiający dopuszcza dostawę rozwiązania równoważnego z 

zachowaniem funkcjonalności oraz braku ograniczeń co do licencji oprogramowania firm trzecich użytych w tym 

rozwiązaniu? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z wymaganiem określonym w ust. 7 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zadanie nr 4 należy 

zrealizować w oparciu o udostępniane nieodpłatnie przez GUGiK oprogramowanie Moduł SDI. 

W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza dostawy rozwiązania równoważnego. 

 

Pytanie nr 13: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.4 Zapis punktu 7. 

Poprosimy o udostępnienie bieżącej dokumentacji wdrożeniowej i użytkownika Modułu SDI jaka jest udostępniana 

partnerom Projektu SDI i jaka będzie elementem wdrożenia. 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 7 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie 

dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 7 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Informacje dotyczące oprogramowania Moduł SDI są dostępna publicznie na stronie internetowej pod adresem 

http://modul-sdi.geoportal.gov.pl, o czym mowa w ust. 14-17 w Rozdziale 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

http://modul-sdi.geoportal.gov.pl/
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Nie jest Zamawiającemu znana dokumentacja wdrożeniowa i użytkownika Modułu SDI jaka jest udostępniana partnerom 

Projektu SDI – Zamawiający nie realizował żadnego projektu z Partnerami SDI. 

Szczegółowa architektura rozwiązania, zgodnie z wymaganiem określonym w ust. 4 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu 

Zamówienia, ze względów bezpieczeństwa zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy.  

 

Pytanie nr 14: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.4 Zapis punktu 9. z wszystkimi 

podpunktami.  

Prosimy o potwierdzenie, że zakres wymienionych w podpunktach zadań stawianych Wykonawcy będzie realizowany 

tylko w zakresie możliwości i z wyłączeniem dekompilacji, demontażu lub innego rodzaju odtwarzania kodu źródłowego 

oprogramowania Moduł SDI. 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 9 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie 

dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 9 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Zakres prac, o których mowa w ust. 9 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia, nie obejmuje wyłącznie prac 

związanych z oprogramowaniem Moduł SDI. 

Wykonawca zrealizuje wymaganie, o którym mowa w ust. 9 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia,  zgodnie 

z wymaganiem, o którym mowa w ust. 2 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia, w sposób, który nie będzie 

obejmował dekompilacji, demontażu lub innego rodzaju odtwarzania kodu źródłowego oprogramowania Moduł SDI. 

 

Pytanie nr 15: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.4 Zapis punktu 11.  

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach definicji węzła regionalnego IIP Zamawiającym wymaga aby dla każdego z 322 

Partnerów MSIP (Wykaz Partnerów Projektu BW  - Załącznik nr 3 do OPZ) wykonać niniejsze zadania punktu 11 rozdziału 

6.4. 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 11 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie 

dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 11 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Uruchomienie portali mapowych, o których mowa w ust. 11 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia, należy 

wykonać dla Zamawiającego oraz każdego Partnera MSIP. Zamawiający w słowniku pojęć i skrótów, w Rozdziale 1 Opisu 

Przedmiotu Zamówienia, wyraźnie określił znaczenie pojęcia Partner MSIP (pozycja Lp. 39), które nie jest równoznaczne 

z pojęciem Partner Projektu BW (pozycja Lp. 41).  

 

Pytanie nr 16: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.4 Zapis punktu 15.  

Prosimy o potwierdzenie, że konfiguracja użytkowników ma się odbyć w granicach możliwości konfiguracji 

oprogramowania wymienionego w punkcie 7 tego rozdziału bez dokonywania dekompilacji, demontażu lub innego rodzaju 

odtwarzania kodu źródłowego oprogramowania Moduł SDI? 

Odpowiedź: 
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Brak przywołanej treści wymagania w pkt 15 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie 

dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 15 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Zakres prac, o których mowa w ust. 15 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia, nie obejmuje wyłącznie prac 

związanych z oprogramowaniem Moduł SDI. 

Wykonawca zrealizuje wymaganie, o którym mowa w ust. 15 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia,  zgodnie 

z wymaganiem, o którym mowa w ust. 2 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia, w sposób, który nie będzie 

obejmował dekompilacji, demontażu lub innego rodzaju odtwarzania kodu źródłowego oprogramowania Moduł SDI. 

 

Pytanie nr 17: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.4 Zapis punktu 16.  

Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie usług WMS, ma się odbyć w granicach możliwości konfiguracji oprogramowania 

wymienionego w punkcie 7 tego rozdziału bez dokonywania dekompilacji, demontażu lub innego rodzaju odtwarzania 

kodu źródłowego oprogramowania Moduł SDI. 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 16 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie 

dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 16 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawca zrealizuje wymaganie, o którym mowa w ust. 16 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia,  zgodnie 

z wymaganiem, o którym mowa w ust. 2 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia, w sposób, który nie będzie 

obejmował dekompilacji, demontażu lub innego rodzaju odtwarzania kodu źródłowego oprogramowania Moduł SDI. 

 

Pytanie nr 18: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.4 Zapis punktu 16.  

Prosimy o potwierdzenie, że konfiguracja predefiniowanych kompozycji mapowych ma się odbyć w granicach możliwości 

konfiguracji oprogramowania wymienionego w punkcie 7 tego rozdziału bez dokonywania dekompilacji, demontażu lub 

innego rodzaju odtwarzania kodu źródłowego oprogramowania Moduł SDI? 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 16 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobn ie 

dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 17 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawca zrealizuje wymaganie, o którym mowa w ust. 17 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia,  zgodnie 

z wymaganiem, o którym mowa w ust. 2 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia, w sposób, który nie będzie 

obejmował dekompilacji, demontażu lub innego rodzaju odtwarzania kodu źródłowego oprogramowania Moduł SDI. 

 

Pytanie nr 19: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.4 Zapis punktu 17.  

Prosimy o potwierdzenie, że konfiguracja predefiniowanych kompozycji mapowych ma się odbyć w granicach możliwości 

konfiguracji oprogramowania wymienionego w punkcie 7 tego rozdziału bez dokonywania dekompilacji, demontażu lub 

innego rodzaju odtwarzania kodu źródłowego oprogramowania Moduł SDI? 

Odpowiedź: 
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Brak przywołanej treści wymagania w pkt 17 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie 

dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 17 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 18. 

 

Pytanie nr 20: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.4 Zapis punktu 18.  

Prosimy o potwierdzenie, że konfiguracja wyszukiwarki kontekstowej, ma się odbyć w granicach możliwości konfiguracji 

oprogramowania wymienionego w punkcie 7 tego rozdziału bez dokonywania dekompilacji, demontażu lub innego rodzaju 

odtwarzania kodu źródłowego oprogramowania Moduł SDI? 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 18 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie 

dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 18 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Zakres prac, o których mowa w ust. 18 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia, nie obejmuje wyłącznie prac 

związanych z oprogramowaniem Moduł SDI. 

Wykonawca zrealizuje wymaganie, o którym mowa w ust. 18 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia,  zgodnie 

z wymaganiem, o którym mowa w ust. 2 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia, w sposób, który nie będzie 

obejmował dekompilacji, demontażu lub innego rodzaju odtwarzania kodu źródłowego oprogramowania Moduł SDI. 

 

Pytanie nr 21: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.4 Zapis punktu 19.  

Prosimy o potwierdzenie, że wymagania punktu 19 rozdziału 6.4 będą spełnione wyłącznie w granicach możliwości 

konfiguracji oprogramowania wymienionego w punkcie 7 tego rozdziału bez dokonywania dekompilacji, demontażu lub 

innego rodzaju odtwarzania kodu źródłowego oprogramowania Moduł SDI? 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 19 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie 

dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 19 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Zakres prac, o których mowa w ust. 19 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia, nie obejmuje wyłącznie prac 

związanych z oprogramowaniem Moduł SDI. 

Wykonawca zrealizuje wymaganie, o którym mowa w ust. 19 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia,  zgodnie 

z wymaganiem, o którym mowa w ust. 2 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia, w sposób, który nie będzie 

obejmował dekompilacji, demontażu lub innego rodzaju odtwarzania kodu źródłowego oprogramowania Moduł SDI. 

 

Pytanie nr 22: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.4 Zapis punktu 24.  

Prosimy o potwierdzenie, że wymagania punktu 24 podpunkt 5) rozdziału 6.4 polegające na kompatybilności węzła 

regionalnego IIP z Systemem zarządzania MSIP będą spełnione wyłącznie w granicach możliwości konfiguracji 

oprogramowania wymienionego w punkcie 7 tego rozdziału bez dokonywania dekompilacji, demontażu lub innego rodzaju 

odtwarzania kodu źródłowego oprogramowania Moduł SDI? 

Odpowiedź: 
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Brak przywołanej treści wymagania w pkt 24 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie 

dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 24 pkt 5 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Zakres prac, o których mowa w ust. 24 pkt 5 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia, nie obejmuje wyłącznie prac 

związanych z oprogramowaniem Moduł SDI. 

Wykonawca zrealizuje wymaganie, o którym mowa w ust. 24 pkt 5 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia,  

zgodnie z wymaganiem, o którym mowa w ust. 2 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia, w sposób, który nie 

będzie obejmował dekompilacji, demontażu lub innego rodzaju odtwarzania kodu źródłowego oprogramowania 

Moduł SDI. 

 

Pytanie nr 23: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.5. 

Czy ,projektowanie, budowa oraz wdrożenie System Zarządzania MSIP zgodnie z założeniami o których mowa 

w Rozdziale 11 „Proces wytwórczy” realizowane będzie w ramach puli godzin Asysty Technicznej? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, Przedmiotem zamówienia jest realizacja Zadań wymienionych w punktach 1-15 oraz usług Asysty 

Technicznej oraz usługi Serwisu Technicznego. 

Realizacja przez Wykonawcę Zadania nr 5, z zachowaniem wymagań dotyczących procesu wytwórczego, o których mowa 

w Rozdziale 11, nie będzie rozliczane z puli roboczogodzin Asysty Technicznej, o której mowa w ust. 4 w Rozdziale 7 

Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pytanie nr 24: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.5 Zapis punktu 9 podpunkt 5). 

Kto ponosi koszty ewentualnego zakupu komponentów komercyjnych niezbędnych do budowy oprogramowanie serwera 

aplikacyjnego Systemu Zarządzania MSIP? 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 9 podpunkt 5) w Rozdziale 6.5 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Pytanie prawdopodobnie dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 9 pkt 5 w Rozdziale 6.5 Opisu Przedmiotu 

Zamówienia. 

Wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w łącznym 

wynagrodzeniu brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zgodnie z § 10 ust. 3 projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

wynagrodzenie brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku 

od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności 

Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją Przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 25: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.5 Zapis punktu 10 podpunkt 23). 
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Czy Zamawiającym dopuszcza wykorzystanie innego rozwiązania serwera danych przestrzennych niż GeoMedia firmy 

Integraph, w tym rozwiązań licencjonowanych na zasadach OpenSource? 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 10 podpunkt 23) w Rozdziale 6.5 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie 

prawdopodobnie dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 10 pkt 23 w Rozdziale 6.5 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Zamawiający w słowniku pojęć i skrótów, w Rozdziale 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia, wyraźnie określił znaczenie 

pojęcia Węzeł regionalny IIP (pozycja Lp. 73), które stanowi, że Węzeł regionalny IIP  został zbudowany w oparciu o 

udostępnione nieodpłatnie oprogramowanie Moduł SDI (na podstawie odrębnego porozumienia zawartego pomiędzy 

Zamawiającym a GUGiK) oraz Geoserver.  

Węzeł regionalny IIP do publikacji danych przestrzennych w postaci usług sieciowych wykorzystuje rozwiązanie 

licencjonowane na zasadach OpenSource (tj. wykorzystując oprogramowanie Geoserver).  

 

Pytanie nr 26: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.5 Zapis punktu 10 podpunkt 25). 

Czy mechanizm importu i exportu danych mogą wykorzystywać rozwiązania komercyjne czy tylko wyłącznie rozwiązania 

licencjonowane na zasadach OpenSource? 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 10 podpunkt 25) w Rozdziale 6.5 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie 

prawdopodobnie dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 10 pkt 25 w Rozdziale 6.5 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Zamawiający nie narzuca Wykonawcy jakie rozwiązanie przyjmie w celu spełnienia wymagania określonego 

w ust. 10 pkt 25 w Rozdziale 6.5 Opisu przedmiotu Zamówienia. Przyjęte przez Wykonawcę rozwiązanie zostanie 

uwzględnione w dokumencie pn. Wymagania Systemu Zarządzania MSIP, o którym mowa w ust. 4 w Rozdziale 6.5 

Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

  

Pytanie nr 27: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.5 Zapis punktu 13 podpunkt 4). 

Czy Wykonawca może dostarczyć oprogramowanie bazy danych licencjonowane na zasadach komercyjnych w ilościach 

niezbędnych do realizacji niniejszego Zamówienia a koszty Wykonawcy związane z realizacją niniejszego Zadania są 

ponoszone przez Wykonawcę i zawierają się w cenie Zamówienia? 

 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 13 podpunkt 4) w Rozdziale 6.5 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Pytanie prawdopodobnie dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 13 pkt 4 w Rozdziale 6.5 Opisu Przedmiotu 

Zamówienia. 

Zgodnie z wymaganiem, określonym w ust. 13 pkt 4 w Rozdziale 6.5, oprogramowanie bazy danych musi być bezpłatne, 

licencjonowane jako „opensource”, z darmowym dostępem do najnowszych wersji oprogramowania oraz aktualizacji – 

wraz z licencją zezwalającą na jego wykorzystanie przez administrację publiczną. 

 

Pytanie nr 28: 
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Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.5 Zapis punktu 17 podpunkt 1). 

Czy w związku z tym wymaganiem  zagwarantowania odpowiedniej wydajności i pojemności systemu  obowiązkiem 

Wykonawcy jest również dostawa infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej dla zagwarantowania odpowiedniej 

wydajności i pojemności systemu? 

Pragniemy zauważyć, że na tym etapie postępowania nieznana jest Wykonawcy Architektura Całościowa Systemu 

dlatego prosimy o przeredagowanie lub usunięcie tego wspomnianego zapisu. 

Wykonawca może jedynie dołożyć wszelkich starań aby dożyć do jak najlepszej wydajności Systemu który został 

zbudowany z komponentów przekazanych przez zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 17 podpunkt 1) w Rozdziale 6.5 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie 

prawdopodobnie dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 17 pkt 1 w Rozdziale 6.5 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Zamawiający w ramach Przedmiotu zamówienia nie przewiduje zakupu infrastruktury teleinformatycznej, w związku z tym 

wprowadza do Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, następujące zmiany: 

1) zastępuje dotychczasowe brzmienie wymagania w ust. 3 w Rozdziale 6 Opisu Przedmiotu Zamówienia: 

„Infrastruktura teleinformatyczna, o której mowa w ust. 1, będzie zlokalizowana w siedzibie DCGiK 

przy ul. Ludwika Mycielskiego 21 w Warszawie. Wyżej wymieniona Infrastruktura będzie administrowana przez 

DCGiK.”; 

następującym brzmieniem: 

„Infrastruktura teleinformatyczna, o której mowa w ust. 1, będzie zlokalizowana w siedzibie DCGiK 

przy ul. Ludwika Mycielskiego 21 w Warszawie. Wyżej wymieniona Infrastruktura będzie administrowana przez 

DCGiK. Zamawiający na realizację Przedmiotu zamówienia przeznaczy maszyny wirtualne, uruchomione w 

klastrze Zamawiającego (Hyper-V) z zainstalowanymi systemami operacyjnymi Windows Server 2019 Standard, 

o łącznych parametrach nieprzekraczających: 

1) 128 procesorów wirtualnych; 

2) 400GB RAM; 

3) 4 TB przestrzeni dyskowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiającym szczegółowej liczby i parametrów maszyn 

wirtualnych.”; 

2) zastępuje dotychczasowe brzmienie wymagania w ust. 9 w Rozdziale 6 Opisu Przedmiotu Zamówienia: 

„Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia, opisanego w sposób szczegółowy w niniejszym OPZ, 

będzie odpowiedzialny za przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej, w tym: 

1) konfigurację infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego dla Produktów Przedmiotu zamówienia, o 

których mowa w ust. 2; 

2) przygotowanie serwerów fizycznych i wirtualnych (w tym instalacja systemów operacyjnych) do instalacji 

wszystkich wymaganych komponentów niezbędnych do prawidłowego działania Produktów Przedmiotu 

zamówienia, o których mowa w ust. 2; 

3) instalację i konfigurację oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania Produktów Przedmiotu 

zamówienia, o których mowa w ust. 2; 

4) instalację i konfigurację Produktów Przedmiotu zamówienia, o których mowa w ust. 2; 
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5) integrację infrastruktury teleinformatycznej oraz Produktów Przedmiotu zamówienia, o których mowa w ust. 

2, z rozwiązaniami infrastrukturalnymi Zamawiającego.”; 

następującym brzmieniem: 

„Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia, opisanego w sposób szczegółowy w niniejszym OPZ, 

będzie odpowiedzialny za: 

1) [wymaganie usunięte]; 

2) [wymaganie usunięte]; 

3) instalację i konfigurację oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania Produktów Przedmiotu 

zamówienia, o których mowa w ust. 2; 

4) instalację i konfigurację Produktów Przedmiotu zamówienia, o których mowa w ust. 2; 

5) integrację Produktów Przedmiotu zamówienia, o których mowa w ust. 2, z rozwiązaniami infrastrukturalnymi 

Zamawiającego.”; 

3) usuwa dotychczasowe wymaganie w ust. 4 pkt 7 w Rozdziale 6.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia w brzmieniu „opis 

instalacji i konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej”; 

4) usuwa dotychczasowe wymaganie w ust. 1 pkt 2 w Rozdziale 6.2 Opisu Przedmiotu Zamówienia w brzmieniu 

„instalacji i konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej”; 

5) zastępuje dotychczasowe brzmienie wymagania w ust. 10 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia: 

„Migracja Węzła regionalnego IIP, o której mowa w ust. 3 pkt 3, obejmuje przeniesienie zmodernizowanej wersji 

Węzła regionalnego IIP, o której mowa w ust. 9, do infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego. 

Infrastruktura teleinformatyczna Zamawiającego zostanie zainstalowana i skonfigurowana przez Wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym zakresu instalacji i konfiguracji infrastruktury 

teleinformatycznej Zamawiającego.” 

następującym brzmieniem: 

„Migracja Węzła regionalnego IIP, o której mowa w ust. 3 pkt 3, obejmuje przeniesienie zmodernizowanej wersji 

Węzła regionalnego IIP, o której mowa w ust. 9, do infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego.” 

6) usuwa dotychczasowe wymaganie w ust. 21 pkt 9 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia w brzmieniu „opis 

instalacji i konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej”; 

7) usuwa dotychczasowe wymaganie w ust. 31 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia w brzmieniu 

„Weryfikacja i odbiór instalacji i konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej, zrealizowanej w ramach realizacji 

niniejszego Zadania, będzie przeprowadzona zgodnie z procedurą weryfikacji i odbioru konfiguracji infrastruktury 

teleinformatycznej określoną w Rozdziale 16.3 „Weryfikacja i odbiór infrastruktury teleinformatycznej”; 

8) usuwa dotychczasowe wymaganie w ust. 3 pkt 2 w Rozdziale 6.5 Opisu Przedmiotu Zamówienia w brzmieniu 

„instalacji i konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego, o czym mowa w ust. 17”; 

9) zastępuje dotychczasowe brzmienie wymagania w ust. 9 pkt 9 w Rozdziale 6.5 Opisu Przedmiotu Zamówienia: 

„system należy umieścić w dedykowanej infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego;” 

następującym brzmieniem: 

„system należy umieścić w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego;” 

10) zastępuje dotychczasowe brzmienie wymagania w ust. 17 pkt 2 lit. b w Rozdziale 6.5 Opisu Przedmiotu Zamówienia: 

„maksymalny czas odpowiedzi nieprzekraczający 3 sekund (przy założeniu warunków sieci LAN 100 Mbps i 

większej oraz dostarczanej w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia infrastruktury teleinformatycznej),” 
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następującym brzmieniem: 

„maksymalny czas odpowiedzi nieprzekraczający 3 sekund (przy założeniu warunków sieci LAN 100 Mbps i 

większej),” 

11) usuwa dotychczasowe wymaganie w ust. 18 w Rozdziale 6.5 Opisu Przedmiotu Zamówienia w brzmieniu 

„Wykonawca będzie odpowiedzialny za instalację i konfigurację infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego, o 

której mowa w ust. 3 pkt 2. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym zakresu instalacji i 

konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego.”; 

12) usuwa dotychczasowe wymaganie w ust. 21 pkt 1 w Rozdziale 6.5 Opisu Przedmiotu Zamówienia w brzmieniu 

„instalację, konfigurację i uruchomienie wszelkiego niezbędnego oprogramowania systemowego (wirtualizacja, 

systemy operacyjne, itp.),” 

13) usuwa dotychczasowe wymaganie w ust. 30 w Rozdziale 6.5 Opisu Przedmiotu Zamówienia w brzmieniu 

„Weryfikacja i odbiór instalacji i konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej, zrealizowanej w ramach realizacji 

niniejszego Zadania, będzie przeprowadzona zgodnie z procedurą weryfikacji i odbioru konfiguracji infrastruktury 

teleinformatycznej określoną w Rozdziale 16.3 „Weryfikacja i odbiór infrastruktury teleinformatycznej”; 

14) zastępuje dotychczasowe brzmienie wymagania w ust. 3 w Rozdziale 6.8 Opisu Przedmiotu Zamówienia: 

„W ramach opracowania Dokumentu, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z 

Zamawiającym szczegółów instalacji i konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej, integracji oraz szczegółowej 

struktury Dokumentu. Uzgodnienia zostaną przeprowadzone pomiędzy Stronami na spotkaniu roboczym u 

Zamawiającego. Spotkanie odbędzie się na wniosek Wykonawcy, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.” 

następującym brzmieniem: 

„W ramach opracowania Dokumentu, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z 

Zamawiającym szczegółów architektury logicznej i fizycznej, integracji oraz szczegółowej struktury Dokumentu. 

Uzgodnienia zostaną przeprowadzone pomiędzy Stronami na spotkaniu roboczym u Zamawiającego. Spotkanie 

odbędzie się na wniosek Wykonawcy, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.”; 

15) zastępuje dotychczasowe brzmienie wymagania w ust. 4 w Rozdziale 6.8 Opisu Przedmiotu Zamówienia: 

„Wykonawca zobowiązany jest do instalacji i konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego na 

potrzeby integracji Systemu Zarządzania MSIP z Węzłem regionalnym IIP. Wykonawca zobowiązany jest do 

uzgodnienia z Zamawiającym zakresu instalacji i konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego. 

następującym brzmieniem: 

„Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej 

Zamawiającego na potrzeby integracji Systemu Zarządzania MSIP z Węzłem regionalnym IIP.; 

16) zastępuje dotychczasowe brzmienie wymagania w ust. 5 pkt 14 w Rozdziale 6.8 Opisu Przedmiotu Zamówienia: 

„opis konfiguracji serwerów” 

następującym brzmieniem: 

„opis konfiguracji serwerów wirtualnych” 

17) usuwa dotychczasowe wymaganie w ust. 16 w Rozdziale 6.8 Opisu Przedmiotu Zamówienia w brzmieniu 

„Weryfikacja i odbiór instalacji i konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej, zrealizowanej w ramach realizacji 

niniejszego Zadania, będzie przeprowadzona zgodnie z procedurą weryfikacji i odbioru konfiguracji infrastruktury 

teleinformatycznej określoną w Rozdziale 16.3 „Weryfikacja i odbiór infrastruktury teleinformatycznej”; 

18) usuwa dotychczasowe wymaganie w ust. 7 w Rozdziale 6.9 Opisu Przedmiotu Zamówienia w brzmieniu 

„Infrastruktura teleinformatyczna Zamawiającego zostanie zainstalowana i skonfigurowana przez Wykonawcę. 
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Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym zakresu instalacji i konfiguracji infrastruktury 

teleinformatycznej Zamawiającego.”; 

19) usuwa dotychczasowe wymaganie w ust. 24 w Rozdziale 6.9 Opisu Przedmiotu Zamówienia w brzmieniu 

„Weryfikacja i odbiór instalacji i konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej, zrealizowanej w ramach realizacji 

niniejszego Zadania, będzie przeprowadzona zgodnie z procedurą weryfikacji i odbioru konfiguracji infrastruktury 

teleinformatycznej określoną w Rozdziale 16.3 „Weryfikacja i odbiór infrastruktury teleinformatycznej”; 

20) usuwa dotychczasowe wymaganie w ust. 14 w Rozdziale 6.10 Opisu Przedmiotu Zamówienia w brzmieniu 

„Infrastruktura teleinformatyczna Zamawiającego zostanie zainstalowana i skonfigurowana przez Wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym zakresu instalacji i konfiguracji infrastruktury 

teleinformatycznej Zamawiającego.”; 

21) usuwa dotychczasowe wymaganie w ust. 22 w Rozdziale 6.10 Opisu Przedmiotu Zamówienia w brzmieniu 

„Weryfikacja i odbiór instalacji i konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej, zrealizowanej w ramach realizacji 

niniejszego Zadania, będzie przeprowadzona zgodnie z procedurą weryfikacji i odbioru konfiguracji infrastruktury 

teleinformatycznej określoną w Rozdziale 16.3 „Weryfikacja i odbiór infrastruktury teleinformatycznej”; 

22) usuwa dotychczasowe wymaganie w ust. 5 w Rozdziale 6.11 Opisu Przedmiotu Zamówienia w brzmieniu 

„Infrastruktura teleinformatyczna Zamawiającego zostanie zainstalowana i skonfigurowana przez Wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym zakresu instalacji i konfiguracji infrastruktury 

teleinformatycznej.”; 

23) usuwa dotychczasowe wymaganie w ust. 22 w Rozdziale 6.11 Opisu Przedmiotu Zamówienia w brzmieniu 

„Weryfikacja i odbiór instalacji i konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej, zrealizowanej w ramach realizacji 

niniejszego Zadania, będzie przeprowadzona zgodnie z procedurą weryfikacji i odbioru konfiguracji infrastruktury 

teleinformatycznej określoną w Rozdziale 16.3 „Weryfikacja i odbiór infrastruktury teleinformatycznej”; 

24) zastępuje dotychczasowe brzmienie wymagania w ust. 27 w Rozdziale 6.12 Opisu Przedmiotu Zamówienia: 

„Wszelkie prace Wykonawcy związane z infrastrukturą teleinformatyczną Zamawiającego i Partnera Projektu BW 

(w tym instalacją oraz konfiguracją infrastruktury teleinformatycznej) wymagają uzgodnienia z Zamawiającym i 

będą realizowane przez Wykonawcę zdalnie. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym zakres 

instalacji i konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego i Partnerów Projektu BW.” 

następującym brzmieniem: 

„Wszelkie prace Wykonawcy związane z infrastrukturą teleinformatyczną Zamawiającego i Partnera Projektu BW 

wymagają uzgodnienia z Zamawiającym i będą realizowane przez Wykonawcę zdalnie. Wykonawca 

zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym zakres prac w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego i 

Partnerów Projektu BW.”; 

25) usuwa dotychczasowe wymaganie w ust. 35 w Rozdziale 6.12 Opisu Przedmiotu Zamówienia w brzmieniu 

„Weryfikacja i odbiór instalacji i konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej, zrealizowanej w ramach realizacji 

niniejszego Zadania, będzie przeprowadzona zgodnie z procedurą weryfikacji i odbioru konfiguracji infrastruktury 

teleinformatycznej określoną w Rozdziale 16.3 „Weryfikacja i odbiór infrastruktury teleinformatycznej”; 

26) usuwa dotychczasowe wymaganie w ust. 5 pkt 8 w Rozdziale 6.13 Opisu Przedmiotu Zamówienia w brzmieniu „opis 

instalacji infrastruktury teleinformatycznej”; 

27) usuwa dotychczasowe wymaganie w ust. 8 pkt 5 w Rozdziale 6.13 Opisu Przedmiotu Zamówienia w brzmieniu 

„konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej”; 

28) zastępuje dotychczasowe brzmienie wymagania w ust. 12 w Rozdziale 11 Opisu Przedmiotu Zamówienia: 



15 

 

„Testy Akceptacyjne, o których mowa w ust. 3 pkt 4, mają na celu potwierdzenie, że wytworzone przez 

Wykonawcę Produkty Przedmiotu zamówienia, o których mowa w ust. 2, spełniają wymagania niniejszego OPZ, 

w szczególności przeprowadzenia testów funkcjonalnych oraz pozafunkcjonalnych (w szczególności 

wydajnościowe, bezpieczeństwa, powiązania z innymi obszarami funkcjonalnymi/systemami). 

Testy Akceptacyjne będą prowadzone w środowisku preprodukcyjnym uruchomionym w infrastrukturze 

teleinformatycznej Zamawiającego.” 

następującym brzmieniem: 

„Testy Akceptacyjne, o których mowa w ust. 3 pkt 4, mają na celu potwierdzenie, że wytworzone przez 

Wykonawcę Produkty Przedmiotu zamówienia, o których mowa w ust. 2, spełniają wymagania niniejszego OPZ, 

w szczególności przeprowadzenia testów funkcjonalnych oraz pozafunkcjonalnych (w szczególności 

wydajnościowe, bezpieczeństwa, powiązania z innymi obszarami funkcjonalnymi/systemami).”; 

29) usuwa dotychczasowe wymaganie w ust. 2 pkt 3 w Rozdziale 16 Opisu Przedmiotu Zamówienia w brzmieniu 

„infrastruktura teleinformatyczna”; 

30) wyłącza wymaganie dotyczące weryfikacji i odbioru infrastruktury teleinformatycznej, o którym mowa w Rozdziale 

16.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Pytanie nr 29: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.6.  

Czy Wykonanie cyfryzacji danych MSIP będą realizowane w ramach puli godzin Asysty Technicznej? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, Przedmiotem zamówienia jest realizacja Zadań wymienionych w punktach 1-15 oraz usług Asysty 

Technicznej oraz usługi Serwisu Technicznego. 

Realizacja przez Wykonawcę Zadania nr 6, nie będzie rozliczana z puli roboczogodzin Asysty Technicznej, o której mowa 

w ust. 4 w Rozdziale 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pytanie nr 30: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.8.  

Czy integracja Systemu Zarządzania MSIP z Węzłem regionalnym IIP zgodnie z założeniami o których mowa w Rozdziale 

6.8 realizowane będzie w ramach puli godzin Asysty Technicznej? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, Przedmiotem zamówienia jest realizacja Zadań wymienionych w punktach 1-15 oraz usług Asysty 

Technicznej oraz usługi Serwisu Technicznego. 

Realizacja przez Wykonawcę Zadania nr 8, nie będzie rozliczana z puli roboczogodzin Asysty Technicznej, o której mowa 

w ust. 4 w Rozdziale 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pytanie nr 31: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.9.  
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Czy budowa na infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego środowiska do tworzenia analiz przestrzennych w 

oparciu o dane MSIP zgodnie z założeniami o których mowa w Rozdziale 6.9 realizowane będzie w ramach puli godzin 

Asysty Technicznej? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, Przedmiotem zamówienia jest realizacja Zadań wymienionych w punktach 1-15 oraz usług Asysty 

Technicznej oraz usługi Serwisu Technicznego. 

Realizacja przez Wykonawcę Zadania nr 9, nie będzie rozliczana z puli roboczogodzin Asysty Technicznej, o której mowa 

w ust. 4 w Rozdziale 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pytanie nr 32: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.9 Zapis punktu 6. 

Prosimy o potwierdzenie, że wymagania punktu 9 rozdziału 6.9 polegające na realizacji Zadanie nr 9, które  należy 

zrealizować w oparciu o udostępniane nieodpłatnie przez GUGiK oprogramowanie Enterprise GIS (EGIS) wchodzące w 

skład oprogramowanie Moduł SDI nie wykroczą funkcjonalnie poza zakres możliwości udostępnianego oprogramowania 

w najnowszej wersji. 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 6 w Rozdziale 6.9 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie 

dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 6 w Rozdziale 6.9 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Zamawiający nie ogranicza realizacji Zadania nr 9 wyłącznie do oprogramowania Enterprise GIS (EGIS). 

 

Pytanie nr 33: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.9 Zapis punktu 12. 

Czy instalacja oprogramowanie EGIS ma się odbyć w każdej z lokalizacji Partnera MSIP? 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 12 w Rozdziale 6.9 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie 

dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 12 w Rozdziale 6.9 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Instalacja oprogramowania EGIS należy wykonać w sposób spełniający wymaganie określone w ust. 11 w Rozdziale 6.9 

Opisu Przedmiotu Zamówienia, przy czym docelową grupa odbiorców instalacji oprogramowania EGIS Wykonawca jest 

zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym, po przeprowadzeniu analizy potrzeb Zamawiającego, o której mowa w ust. 10 

w Rozdziale 6.9 Opisu Przedmiotu Zamówienia.  

Poprzez Partnera MSIP należy rozumieć zgodnie z definicją określoną pod pozycja Lp. 39 w słowniku pojęć i skrótów, w 

Rozdziale 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pytanie nr 34: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.9 Zapis punktu 16. 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres wymaganych funkcjonalności spełniony jest lub zawiera się w o udostępnianym 

nieodpłatnie przez GUGiK oprogramowanie Enterprise GIS (EGIS) wchodzące w skład oprogramowanie Moduł SDI. 
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Pragniemy jedynie zauważyć że potencjalny Wykonawca nie ma prawa dokonywania dekompilacji, demontażu lub innego 

rodzaju odtwarzania kodu źródłowego oprogramowania Moduł SDI? 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 16 w Rozdziale 6.9 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie 

dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 16 w Rozdziale 6.9 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Zamawiający nie ogranicza realizacji Zadania nr 9 wyłącznie do oprogramowania Enterprise GIS (EGIS). 

Wykonawca zrealizuje wymaganie, o którym mowa w ust. 16 w Rozdziale 6.9 Opisu Przedmiotu Zamówienia, w sposób, 

który nie będzie obejmował dekompilacji, demontażu lub innego rodzaju odtwarzania kodu źródłowego oprogramowania 

Moduł SDI. 

 

Pytanie nr 35: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.10.  

Czy modernizacja mechanizmu monitorowania Węzłów IIP zgodnie z założeniami o których mowa w Rozdziale 6.10 

realizowane będzie w ramach puli godzin Asysty Technicznej? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, Przedmiotem zamówienia jest realizacja Zadań wymienionych w punktach 1-15 oraz usług Asysty 

Technicznej oraz usługi Serwisu Technicznego. 

Realizacja przez Wykonawcę Zadania nr 10, nie będzie rozliczana z puli roboczogodzin Asysty Technicznej, o której 

mowa w ust. 4 w Rozdziale 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pytanie nr 36: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.10 Zapis punktu 3. 

Czy modernizacja mechanizmów monitorowania wiązać się będzie z konieczności zakupu dodatkowego 

oprogramowania, którego koszt będzie ponosił potencjalny Wykonawca? 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 3 w Rozdziale 6.10 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie 

dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 3 w Rozdziale 6.10 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Wymaganie określone w ust. 3 w Rozdziale 6.10 Opisu Przedmiotu Zamówienia wskazuje jakie narzędzia zostały 

wykorzystane do budowy aktualnie wdrożonego mechanizmu monitorowania wejść odsłon portali mapowych. 

Jeżeli w ocenie Wykonawcy spełnienie wymagań określonych w Rozdziale 6.10 Opisu Przedmiotu Zamówienia będzie 

wiązało się z koniecznością zakupu dodatkowego oprogramowania, wówczas wszystkie koszty zobowiązany jest 

uwzględnić w łącznym wynagrodzeniu brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 

3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 37: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.10 Zapis punktu 3. 
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Czy w ramach modernizacji mechanizmów monitorowania Węzłów IIP Zamawiający dopuszcza dostawę rozwiązania 

równoważnego zbudowanego na innych komponentach, oprogramowaniu? 

 

 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 3 w Rozdziale 6.10 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie 

dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 3 w Rozdziale 6.10 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Wymaganie określone w ust. 3 w Rozdziale 6.10 Opisu Przedmiotu Zamówienia wskazuje jakie narzędzia zostały 

wykorzystane do budowy aktualnie wdrożonego mechanizmu monitorowania wejść odsłon portali mapowych. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wdrożenia rozwiązania równoważnego, pod warunkiem spełnienia wszystkich 

wymagań określonych w Rozdziale 6.10 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wdrożenia rozwiązania równoważnego, pod warunkiem: 

1) zachowania co najmniej dotychczasowej funkcjonalności mechanizmu monitorowania wejść odsłon portali 

mapowych; 

2) przeniesienia aktualnie zebranych danych statystycznych; 

3) spełnienia wszystkich wymagań określonych w Rozdziale 6.10 Opisu Przedmiotu Zamówienia; 

4) zachowania warunków licencyjnych nie gorszych niż posiadane przez Zamawiającego do mechanizmu 

monitorowania wejść odsłon portali mapowych. 

 

Pytanie nr 38: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.11.  

Czy modernizacja Platformy e-learning zgodnie z założeniami o których mowa w Rozdziale 6.11 realizowane będzie w 

ramach puli godzin Asysty Technicznej? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, Przedmiotem zamówienia jest realizacja Zadań wymienionych w punktach 1-15 oraz usług Asysty 

Technicznej oraz usługi Serwisu Technicznego. 

Realizacja przez Wykonawcę Zadania nr 11, nie będzie rozliczana z puli roboczogodzin Asysty Technicznej, o której 

mowa w ust. 4 w Rozdziale 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pytanie nr 39: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.12. 

Czy modernizację Modułu RP zgodnie z założeniami o których mowa w Rozdziale 6.12 realizowane będzie w ramach puli 

godzin Asysty Technicznej? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, Przedmiotem zamówienia jest realizacja Zadań wymienionych w punktach 1-15 oraz usług Asysty 

Technicznej oraz usługi Serwisu Technicznego. 
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Realizacja przez Wykonawcę Zadania nr 12, nie będzie rozliczana z puli roboczogodzin Asysty Technicznej, o której 

mowa w ust. 4 w Rozdziale 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pytanie nr 40: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.12. 

Czy w ramach modernizacji Modułu RP Zamawiający dopuszcza dostawę rozwiązania równoważnego z zachowaniem 

funkcjonalności oraz braku ograniczeń co do licencji oprogramowania firm trzecich użytych w tym rozwiązaniu? 

Odpowiedź: 

Wymaganie określone w ust. 3 w Rozdziale 6.10 Opisu Przedmiotu Zamówienia wskazuje jakie narzędzia zostały 

wykorzystane do budowy aktualnie wdrożonego mechanizmu monitorowania wejść odsłon portali mapowych. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wdrożenia rozwiązania równoważnego, pod warunkiem: 

1) zachowania co najmniej dotychczasowej funkcjonalności Modułu RP; 

2) przeniesienia aktualnie zasilonych dokumentów MPZP i SUiKZP w Module RP wdrożonym u Partnerów Projektu 

BW; 

3) spełnienia wszystkich wymagań określonych w Rozdziale 6.12 Opisu Przedmiotu Zamówienia; 

4) zachowania warunków licencyjnych nie gorszych niż posiadane przez Zamawiającego do Modułu RP. 

Pytanie nr 41: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.12 punkt 11. 

Czy wykonawcę analizy pod kątem potrzeb Partnerów Projektu BW będzie realizowane z udziałem grupy przedstawicieli 

czy wszystkich Partnerów Projektu? 

Czy analiza potrzeb w zakresie Modułu RP wśród Partnerów Projektu BW może być zrealizowana w postaci ankiety? 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 11 w Rozdziale 6.12 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie 

dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 11 w Rozdziale 6.12 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Analiza potrzeb, o której mowa w ust. 11 w Rozdziale 6.12 Opisu Przedmiotu Zamówienia, realizowana będzie z udziałem 

Zamawiającego oraz Partnerów Projektu BW z wdrożonym Modułem RP (zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 

1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia).  

Zamawiający nie narzuca Wykonawcy sposobu przeprowadzenia analizy potrzeb – jednym ze sposobów może być 

ankieta, którą Wykonawca wykorzysta w celu przeprowadzenia kompleksowej i rzeczowej analizy potrzeb. 

 

Pytanie nr 42: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.12 punkt 16.  

Czy Zamawiający posiada pełne prawa do modyfikacji kodów źródłowych Modułu RP? 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 16 w Rozdziale 6.12 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie 

dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 16 w Rozdziale 6.12 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Zamawiający posiada pełne prawa do modyfikacji Modułu RP oraz kodów źródłowych. 
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Pytanie nr 43: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.12 punkt 16.  

Czy zakres modyfikacji nie będzie wykraczał poza zakres modyfikacji posiadanych kodów źródłowych?  

W pytaniu chodzi Oferentowi o to, że jeżeli do rozwiązania użyto aplikacji firm trzecich to wykonawca (o czym obecnie nie 

wie) nie będzie zobowiązany do przeprowadzenia uzgodnień z właścicielem oprogramowania, lub ponosił dodatkowych 

kosztów na rzecz firm trzeci celem realizacji dodatkowych funkcjonalności lub usprawnień. Przykładowo w 

oprogramowaniu Modułu RP może być użyte komercyjne oprogramowanie serwera danych przestrzennych. 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 16 w Rozdziale 6.12 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie 

dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 16 w Rozdziale 6.12 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Zamawiający posiada pełne prawa do modyfikacji Modułu RP oraz kodów źródłowych. 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 6.12 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.  

 

Pytanie nr 44: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.13. 

Czy dokumentacja powykonawcza  zgodnie z założeniami o których mowa w Rozdziale 6.13 realizowane będzie 

w ramach puli godzin Asysty Technicznej? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, Przedmiotem zamówienia jest realizacja Zadań wymienionych w punktach 1-15 oraz usług Asysty 

Technicznej oraz usługi Serwisu Technicznego. 

Realizacja przez Wykonawcę Zadania nr 13, nie będzie rozliczana z puli roboczogodzin Asysty Technicznej, o której 

mowa w ust. 4 w Rozdziale 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pytanie nr 45: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.14. 

Czy materiały instruktażowe zgodnie z założeniami o których mowa w Rozdziale 6.14 realizowane będzie w ramach puli 

godzin Asysty Technicznej? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, Przedmiotem zamówienia jest realizacja Zadań wymienionych w punktach 1-15 oraz usług Asysty 

Technicznej oraz usługi Serwisu Technicznego. 

Realizacja przez Wykonawcę Zadania nr 14, nie będzie rozliczana z puli roboczogodzin Asysty Technicznej, o której 

mowa w ust. 4 w Rozdziale 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
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Pytanie nr 46: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.15. 

Czy instruktaże  zgodnie z założeniami o których mowa w Rozdziale 6.15 realizowane będzie w ramach puli godzin Asysty 

Technicznej? 

 

 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, Przedmiotem zamówienia jest realizacja Zadań wymienionych w punktach 1-15 oraz usług Asysty 

Technicznej oraz usługi Serwisu Technicznego. 

Realizacja przez Wykonawcę Zadania nr 15, nie będzie rozliczana z puli roboczogodzin Asysty Technicznej, o której 

mowa w ust. 4 w Rozdziale 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pytanie nr 47: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 6.15. 

Czy instruktaże  zgodnie z założeniami o których mowa w Rozdziale 6.15 realizowane będzie w ramach puli godzin Asysty 

Technicznej? 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 46. 

 

Pytanie nr 48: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 7 Zapis punktu 7.  

Prosimy o potwierdzenie lub wyjaśnianie. 

Czy wszystkie prace w ramach przedmiotu Zamówienia opisane w rozdziale 6 OPZ niniejszego załącznika do SIWZ, będą 

realizowane i rozliczane w ramach puli roboczogodzin Asysty Technicznej określonych przez Wykonawcę w formularzu 

ofertowym? 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 7 w Rozdziale 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie 

dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 7 w Rozdziale 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, Przedmiotem zamówienia jest realizacja Zadań wymienionych w punktach 1-15 oraz usług Asysty 

Technicznej oraz usługi Serwisu Technicznego. 

Realizacja przez Wykonawcę zadań, o których mowa w Rozdziale 6 Opisu Przedmiotu Zamówienia, nie będzie rozliczana 

z puli roboczogodzin Asysty Technicznej, o której mowa w ust. 4 w Rozdziale 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pytanie nr 49: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 8 Zapis punktu 2 zapis. 
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3) oraz dla elementów funkcjonujących w ramach Węzła regionalnego IIP (w tym m.in.: portal mapowy, portal 

informacyjny, serwer usług danych przestrzennych oraz baz danych, Geoserver, itd.). 

Prosimy o potwierdzenie że Serwis Techniczny odnośnie Węzła regionalnego IIP nie podlega oprogramowaniu, które jest 

udostępniane nieodpłatnie przez GUGiK czyli oprogramowanie Moduł SDI a jedynie elementy realizowane w ramach prac 

konfiguracyjnych wykonanych na module SDI zgodnie z wymaganiami rozdziału 6.4 OPZ. 

Pragniemy jedynie zauważyć że Moduł SDI zbudowany jest z komercyjnych komponentów firmy Integraph co do których 

Zamawiający oraz GUGIK nie ma praw do dokonywania zmian w kodzie źródłowym. 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 2 w Rozdziale 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie 

dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 2 w Rozdziale 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Usługa Serwisu Technicznego, o której mowa w ust. 2 pkt 3 w Rozdziale 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia, obejmuje 

również Węzeł regionalny IIP (zbudowany w oparciu o oprogramowanie Moduł SDI), o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b 

w Rozdziale 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia, nie tylko w zakresie elementów realizowanych w ramach prac 

konfiguracyjnych wykonanych zgodnie z wymaganiami Rozdziału 6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zakres usługi 

Serwisu Technicznego został precyzyjnie określony w ust. 5 w Rozdziale 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawca zrealizuje wymagania, o których mowa w Rozdziale 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia, w sposób, który nie 

będzie obejmował dekompilacji, demontażu lub innego rodzaju odtwarzania kodu źródłowego oprogramowan ia 

Moduł SDI. 

 

Pytanie nr 50: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 8 Zapis punktu 5 zapis. 

9) aktualizacja Węzła regionalnego IIP poprzez wdrożenie, wskazanej przez Zamawiającego, wersji oprogramowania 

Moduł SDI (wraz z konfiguracją wszystkich warstw, usług, kompozycji, integracji z Systemem Zarządzania MSIP, itp.); 

Czy zapis ten oznacza, że jeżeli w okresie świadczenia usług Serwisu Technicznego Zamawiający pozyska nową wersję 

Modułu SDI to może wymagać od Wykonawcy wdrożenia takowego nowego modułu zgodnie z zapisami i wymaganiami 

rozdziału 6.4? 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 5 w Rozdziale 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie 

dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 5 w Rozdziale 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Aktualizacja Węzła regionalnego IIP, o której mowa w ust. 5 pkt 9 w Rozdziale 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia, obejmuje 

wykonanie aktualizacji zmodernizowanego (w ramach relacji Zadania nr 4) Węzła regionalnego IIP poprzez wdrożenie, 

wskazanej przez Zamawiającego, wersji oprogramowania Moduł SDI w sposób zapewniający zachowanie pełnej 

sprawności i funkcjonalności Węzła regionalnego IIP z przed aktualizacji (w tym konfigurację wszystkich warstw, usług, 

kompozycji, integracji z Systemem Zarządzania MSIP, spójności z wykonanymi w ramach Przedmiotu zamówienia 

pracami, itp.). 

 

Pytanie nr 51: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 11.  
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Czy proces wytwórczy zgodnie z założeniami o których mowa w Rozdziale 11 realizowane będzie w ramach puli godzin 

Asysty Technicznej? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, Przedmiotem zamówienia jest realizacja Zadań wymienionych w punktach 1-15 oraz usług Asysty 

Technicznej oraz usługi Serwisu Technicznego z zachowaniem procesu wytwórczego, o którym mowa w ust. 2 

w Rozdziale 11 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Realizacja przez Wykonawcę wyżej wymienionych prac z uwzględnieniem procesu wytwórczego, o którym mowa w ust. 

2 w Rozdziale 11 Opisu Przedmiotu Zamówienia, nie będzie rozliczana z puli roboczogodzin Asysty Technicznej, o której 

mowa w ust. 4 w Rozdziale 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pytanie nr 52: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 11 punkt 5. 

Czy przygotowanie środowisk testowych, dopuszczeniowych wraz z danymi do testów, zgodnie z  założeniami o których 

mowa w Rozdziale 11 „Proces wytwórczy” realizowane będzie w ramach puli godzin Asysty Technicznej? 

 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 5 w Rozdziale 11 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie 

dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 11 w Rozdziale 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Przygotowanie środowisk testowych, dopuszczeniowych wraz z danymi do testów, o których mowa w ust. 5 w Rozdziale 

11 Opisu Przedmiotu Zamówienia, nie będzie rozliczane z puli roboczogodzin Asysty Technicznej, o której mowa w ust. 

4 w Rozdziale 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia, dla prac realizowanych w ramach Zadań 

1-15 oraz prac realizowanych w ramach usługi Serwisu Technicznego i Gwarancji. 

 

Pytanie nr 53: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 12.  

Czy specyfikacja testów  zgodnie z założeniami o których mowa w Rozdziale 12 realizowane będzie w ramach puli godzin 

Asysty Technicznej? 

Odpowiedź: 

Specyfikacja testów, o których mowa w Rozdziale 12 Opisu Przedmiotu Zamówienia, nie będzie rozliczana z puli 

roboczogodzin Asysty Technicznej, o której mowa w ust. 4 w Rozdziale 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia, dla prac 

realizowanych w ramach Zadań 1-15 oraz prac realizowanych w ramach usługi Serwisu Technicznego i Gwarancji. 

 

Pytanie nr 54: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 12 punkt 21 podpunkt 1). 

Kto ponosi ewentualne koszty zakupu i dostawy licencji oprogramowania developerskiego? 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 21 podpunkt 1) w Rozdziale 12 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie 

prawdopodobnie dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 21 pkt 1 w Rozdziale 12 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
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Wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w łącznym 

wynagrodzeniu brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zgodnie z § 10 ust. 3 projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

wynagrodzenie brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku 

od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności 

Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją Przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 55: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 13 punkt 17. 

Prosimy o potwierdzenie, że Systemy i Aplikację które potencjalny Wykonawca będzie zobowiązany zmodernizować, 

rozbudować a co do których Zamawiający nie ma praw autorskich nie muszą spełniać załażenia jednolitego interfejsu 

graficznego użytkownika zgodnie z punktem 17 rozdziału 13. 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 17 w Rozdziale 13 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie 

dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 17 w Rozdziale 13 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Zgodnie z wymaganiem określonym w ust. 17 w Rozdziale 13 Opisu Przedmiotu Zamówienia całość wdrożonego 

oprogramowania musi charakteryzować się jednolitym interfejsem graficznym użytkownika.  

W przypadku pozostałego oprogramowania, które potencjalny Wykonawca będzie zobowiązany zmodernizować lub 

rozbudować,  nie muszą spełniać załażenia jednolitego interfejsu graficznego użytkownika, w przypadku gdy taka zmiana 

będzie wykraczała poza zakres posiadanych przez Zamawiającego praw. 

 

Pytanie nr 56: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 15 punkt.  

Prosimy o potwierdzenie,  że gwarancji nie podlega oprogramowanie które jest udostępniane nieodpłatnie przez GUGiK 

czyli oprogramowanie Moduł SDI.   

Odpowiedź: 

Gwarancja, o której mowa w Rozdziale 15 Opisu Przedmiotu Zamówienia, obejmuje wszystkie Produkty powstałe w 

ramach Przedmiotu zamówienia, usług Asysty Technicznej oraz usługi Serwisu Technicznego. 

 

Pytanie nr 57: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 15 punkt podpunkt 5) 

Prosimy o potwierdzenie, że wspieranie każdorazowo administratorów Zamawiającego w przywróceniu pełnej 

funkcjonalności Produktów, niezależnie od przyczyny niesprawności dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, kiedy taka reakcja 

wynika z wady wyłączające lub ograniczające przydatność produktów powstałych w ramach realizacji Przedmiotu 

zamówienia lub Produktów usług Asysty Technicznej lub Produktów usługi Serwisu Technicznego. 

Odpowiedź: 
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Błędnie przywołane wymaganie w punkt podpunkt 5) w Rozdziale 15 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Pytanie prawdopodobnie dotyczy wymagania, o którym mowa w pkt 5 w ust. 5 w Rozdziale 6.4 Opisu Przedmiotu 

Zamówienia. 

Wspieranie każdorazowo administratorów Zamawiającego w przywróceniu pełnej funkcjonalności Produktów, niezależnie 

od przyczyny niesprawności, o którym mowa w ust. 5 pkt 5 w Rozdziale 15 Opisu Przedmiotu Zamówienia, będzie miało 

zastosowanie jeżeli w czasie Gwarancji wyjdą na jaw wady wyłączające lub ograniczające przydatność Produktów 

powstałych w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia lub Produktów usług Asysty Technicznej lub Produktów usługi 

Serwisu Technicznego. 

 

Pytanie nr 58: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 15 punkt 14 

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedź wykonawcy w ramach czasu reakcji w celu przeprowadzenia wstępnej diagnostyki 

Problemu i w miarę możliwości przekazania zaleceń naprawczych będzie odbywał się w Dniach Roboczych i Godzinach 

Pracy Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Błędnie przywołane wymaganie w pkt 14 w Rozdziale 15 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie dotyczy 

wymagania, o którym mowa w ust. 14 w Rozdziale 15 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Czas reakcji i realizacji, o którym mowa w ust. 13 w Rozdziale 15, liczony jest w godzinach zegarowych.  

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia wyraźnie zaznaczał sytuacje, w których jednostki czasu odnoszą się do 

Dni Roboczych lub Godzin Roboczych lub Godzin Pracy Zamawiającego, wprowadzając stosowne pojęcia do słownika 

pojęć i skrótów, o którym mowa w Rozdziale 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia.   

 

Pytanie nr 59: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 15 punkt 15. 

Prosimy o potwierdzenie że odpowiedź wykonawcy w ramach czasu realizacji w celu zaproponowania wdrożenia 

rozwiązania doraźnego lub rozwiązania problemu będzie odbywał się w Dniach Roboczych i Godzinach Pracy 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Błędnie przywołane wymaganie w pkt 15 w Rozdziale 15 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie dotyczy 

wymagania, o którym mowa w ust. 15 w Rozdziale 15 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 58. 

 

Pytanie nr 60: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 15 punkt  15. Zapis   

(Czas realizacji należy liczyć od momentu zgłoszenia, przez Zamawiającego, Problemu poprzez SZZ lub telefoniczny 

punkt przyjmowania zdarzeń ). 

Prosimy o zmianę tego zapisu przynajmniej w kontekście błędu o kategorii awaria, ze względu na fakt że Wykonawca 

będzie mocno ograniczony czas na usunięcia awarii nie narażając się na kary. 

Odpowiedź: 
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Błędnie przywołane wymaganie w pkt 15 w Rozdziale 15 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie dotyczy 

wymagania, o którym mowa w ust. 15 w Rozdziale 15 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

W przypadkach braku możliwości realizacji zgłoszenia w terminach określonych w ust. 13 w Rozdziale 15 Opisu 

Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenie czasu realizacji zgłoszenia, na podstawie 

pisemnego wniosku Wykonawcy ze szczegółowym uzasadnieniem i wskazaniem rozwiązania tymczasowego lub 

zastępczego. 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów OPZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 61: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 16 punkt 16. 

Kto, Zamawiający czy odbierający zgłoszenie ostatecznie decyduję o klasyfikacji błędu? 

Czy Zamawiający dopuszcza sytuacje w której to osoba dokonująca obsługi zgłoszenia w ramach czasu reakcji dokona 

zmiany klasyfikacji błędu?  zdarzenia? 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 16 w Rozdziale 16 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie 

dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 16 w Rozdziale 15 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Wstępna klasyfikacja rodzaju zdarzeń będzie dokonywana przez Zamawiającego zgodnie z klasyfikację, o której mowa 

w ust. 16. w Rozdziale 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

W przypadku wskazania przez Zamawiającego błędnej klasyfikacji rodzaju zdarzenia Wykonawca może dokonać zmiany 

klasyfikacji rodzaju zdarzenia – zmiana taka będzie wymagała akceptacji przez Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 62: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 16 punkt  21. 

Czy niniejsze wymaganie to dotyczy również Rodzaj zdarzenia typu Awaria lub Usterka? Przypominamy że 24 godziny 

może być niewystarczającym czasem na realizację całego zakresu procedury. 

Odpowiedź: 

Brak przywołanej treści wymagania w pkt 21 w Rozdziale 16 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie 

dotyczy wymagania, o którym mowa w ust. 21 w Rozdziale 15 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 60. 

 

Pytanie nr 63: 

Dotyczy Załącznika nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Projekt Umowy”  

Paragraf 8 punkt 3 podpunkt 1  

Prosimy o potwierdzenie, że zapis ten nie dotyczy oprogramowania i narzędzi dostarczanych przez Zamawiającego lub 

GUGIK przykładowo Modułu SDI. 

Odpowiedź: 
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Błędnie przywołane wymaganie w § 8 pkt 3 podpunkt 1 projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie dotyczy wymagania, o którym mowa § 8 ust. 3 pkt 1 projektu 

Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zamawiający potwierdza, że postanowienie § 8 ust. 3 pkt 1, projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, nie dotyczy narzędzi dostarczonych lub posiadanych przez Zamawiającego, 

wykorzystywanych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu zamówienia (w tym np. Modułu SDI). 

 

 

Pytanie nr 64: 

Dotyczy Załącznika nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Projekt Umowy”  

Paragraf 8 punkt 3 podpunkt 2 i 3   

Prosimy o potwierdzenie, że zapis ten dotyczy również Zamawiającego i oprogramowania narzędzi dostarczanych przez 

Zamawiającego lub GUGIK przykładowo elementów Modułu SDI. 

Odpowiedź: 

Błędnie przywołane wymaganie w § 8 pkt 3 podpunkt 2 i 3 projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie dotyczy wymagania, o którym mowa § 8 ust. 3 pkt 2 i 3 

projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Postanowienia § 8 ust. 3 pkt 2 i 3  projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, dotyczą Wykonawcy i nie dotyczą narzędzi dostarczonych lub posiadanych przez Zamawiającego, 

wykorzystywanych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu zamówienia (w tym np. Modułu SDI). 

 

Pytanie nr 65: 

Dotyczy Załącznika nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Projekt Umowy”  

Paragraf 8 punkt 5 wraz z podpunktami   

Prosimy o potwierdzenie, że zapis ten dotyczy również Zamawiającego i oprogramowania narzędzi dostarczanych przez 

Zamawiającego lub GUGIK przykładowo elementów Modułu SDI. 

Odpowiedź: 

Błędnie przywołane wymaganie w § 8 pkt 5 wraz z podpunktami projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie dotyczy wymagania, o którym mowa § 8 ust. 

5 pkt 1 i 2 projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Postanowienia § 8 ust. 5 pkt 1 i 2 projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, dotyczą Wykonawcy i nie dotyczą narzędzi dostarczonych lub posiadanych przez Zamawiającego, 

wykorzystywanych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu zamówienia (w tym np. Modułu SDI). 

 

Pytanie nr 66: 

Dotyczy Załącznika nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Projekt Umowy”  

Paragraf 9 punkt 7.  

Prosimy o potwierdzenie, że zapis ten dotyczy również Zamawiającego i oprogramowania narzędzi dostarczanych przez 

Zamawiającego lub GUGIK przykładowo elementów Modułu SDI. 
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Odpowiedź: 

Błędnie przywołane wymaganie w § 9 pkt 7 projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Pytanie prawdopodobnie dotyczy wymagania, o którym mowa § 9 ust. 7 projektu Umowy, 

stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Postanowienia § 9 ust. 7  projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

dotyczą Wykonawcy i nie dotyczą narzędzi dostarczonych lub posiadanych przez Zamawiającego, wykorzystywanych 

przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu zamówienia (w tym np. Modułu SDI). 

 

 

Dodatkowo Zamawiający poprawia błąd literowy zidentyfikowany w ust. 2 w Rozdziale 12 Opisu Przedmiotu 

Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zastępując dotychczasowe 

brzmienie wymagania: 

„w tym również dla Produktów Przedmiotu zamówienia wróżonych, wytworzonych, zmodyfikowanych 

lub dostarczonych w ramach usług Asysty Technicznej, usługi Serwisu Technicznego lub Gwarancji.” 

nowym brzmieniem: 

„w tym również dla Produktów Przedmiotu zamówienia wdrożonych, wytworzonych, zmodyfikowanych 

lub dostarczonych w ramach usług Asysty Technicznej, usługi Serwisu Technicznego lub Gwarancji.” 

 

Jednocześnie zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. 

W § 13 (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) ust. 2, 3 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 „(…)  2. Termin składania ofert upływa w dniu 17 marca 2020 r. godzina 10:00.  

           3. Terminem otwarcia ofert jest dzień 17 marca 2020 r. godzina 10:10.  

            

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian 

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom biorącym udział w 

postępowaniu, zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia oraz 

dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część. 

 

 

 

Załącznik: 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia z naniesionymi zmianami      
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