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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 nr 1: 

Dot. Rozdziału 6.5 (Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis Przedmiotu Zamówienia): 

Czy Zamawiający przewiduje zrealizowanie funkcjonalności Systemu Zarządzania MSIP za pomocą składowych Modułu 

SDI - w szczególności modułu e-GIS. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, aby funkcjonalności Systemu Zarządzania MSIP, o których mowa w Rozdziale 6.5 Opisu 

Przedmiotu Zamówienia (stanowiącego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), zostały 

zrealizowane za pomocą składowych Modułu SDI, w szczególności EGIS. 

 

Pytanie nr 2: 

Dot. Rozdziału 7 (Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis Przedmiotu Zamówienia): czy 

w ramach puli asysty przewiduje się instalację systemów operacyjnych w lokalnych węzłach SDI? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje instalacji systemów operacyjnych w Węzłach lokalnych IIP w ramach puli godzin usługi 

Asysty Technicznej, o której mowa w Rozdziale 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia (stanowiącego Załącznik nr 2 do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 

 

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:  
Marta Kowalczyk 
tel. (22) 31 41 571 
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