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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i wdrożenie środowiska informatycznego 
do harmonizacji zbiorów danych przestrzennych wybranych tematów INSPIRE oraz wsparcie techniczne w zakresie 
utrzymania katalogu metadanych, oznaczenie  sprawy: EZP.26.120.2021.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021, 
poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło zapytanie do treści 
SWZ. 
W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust.1 Ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz 
zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.
W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub 
uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl 
art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:
1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć 

treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy 

przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Pytanie 1:
Nasza firma jest jedną z najbardziej doświadczonych na rynku polskim w zakresie harmonizacji zbiorów danych 
INSPIRE (wykonaliśmy harmonizację zbiorów danych dla kilkunastu tematów danych przestrzennych, dla kilku 
zamawiających), dodatkowo współpracujemy z wiodącym, europejskim dostawcą oprogramowania do harmonizacji 
danych INSPIRE (kilkadziesiąt wdrożeń w całej Europie). Niestety z uwagi na specyficzne połączenie wymagań 
odnośnie referencji oraz członków zespołu, przy bardzo ograniczonej liczbie zamówień o wymaganym charakterze 
i rozmiarze, nie będziemy w stanie złożyć ważnej oferty. W związku z tym mamy pytanie czy, biorąc pod uwagę małą 
liczbę zamówień o podobnym charakterze i mając na uwadze zwiększenie konkurencyjności postępowania, mógłby 
zmienić wymagania wskazane w punkcie 8.2.4.2 litery a), b) i c) na niżej wskazane:
a) jedną (1) osobą pełniąca funkcję kierownika projektu z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem, posiadającą 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w roli kierownika projektu, w realizacji 
minimum trzech projektów informatycznych związanych z systemami GIS z okresu ostatnich 5 lat, w tym przynajmniej 
jednym spełniającym wymagania wskazane w pkt 8.2.4.1. lit. a)
b) dwoma osobami (2) pełniącymi funkcję analityka – eksperta GIS ds. harmonizacji danych przestrzennych 
posiadających, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe i umiejętności w zakresie opracowywania 
zharmonizowanych zbiorów danych przestrzennych, analizy biznesowej, zarządzania wymaganiami, w analizie 
systemów informatycznych, w tym systemów związanych z przetwarzaniem i wizualizacją danych przestrzennych, i które 
brały udział w okresie ostatnich 5 lat jako analitycy lub projektanci w minimum 2 projektach informatycznych, w tym 
przynajmniej jednym spełniającym wymagania wskazane w pkt 8.2.4.1 lit. a) SWZ oraz posiadających doświadczenie 
z zakresu analizy biznesowej i zarządzania wymaganiami oraz znajomość UML 2.0
c) jedną (1) osobą pełniąca funkcję analityka biznesowego – eksperta dziedzinowego, która w okresie ostatnich 10 lat 
nabyła co najmniej 3 letnie doświadczenie w projektach związanych z geologią i/lub hydrogeologią i/lub monitoringiem 
środowiska oraz pełniła funkcję analityka biznesowego, w co najmniej dwóch projektach informatycznych
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SWZ. Punkt 8.2.4.2., litery a, b i c SWZ otrzymują następujące 
brzmienie:
8.2.4.2. do realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 

i uprawnieniach niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia tj.:
a) jedną (1) osobą pełniącą funkcję kierownika projektu z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem, 

posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w roli kierownika 
projektu, w realizacji minimum trzech projektów informatycznych związanych z systemami GIS z okresu 
ostatnich 5 lat, w tym przynajmniej jednym spełniającym wymagania wskazane w pkt 8.2.4.1. lit. a) SWZ,

b) dwoma osobami (2) pełniącymi funkcje analityków – ekspertów GIS ds. harmonizacji danych 
przestrzennych posiadających, każda z osób co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe 
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i umiejętności w zakresie opracowywania zharmonizowanych zbiorów danych przestrzennych, analizy 
biznesowej, zarządzania wymaganiami, w analizie systemów informatycznych, w tym systemów związanych 
z przetwarzaniem i wizualizacją danych przestrzennych, i które brały udział w okresie ostatnich 5 lat jako 
analitycy lub projektanci w minimum 2 projektach informatycznych, w tym przynajmniej jednym spełniającym 
wymagania wskazane w pkt 8.2.4.1 lit. a) SWZ oraz posiadających doświadczenie z zakresu analizy 
biznesowej i zarządzania wymaganiami oraz znajomość UML 2.0,

c) jedną (1) osobą pełniącą funkcję analityka biznesowego – eksperta dziedzinowego, która w okresie 
ostatnich 10 lat nabyła co najmniej 3 letnie doświadczenie w projektach związanych z geologią i/lub 
hydrogeologią i/lub monitoringiem środowiska oraz pełniła funkcję analityka biznesowego, w co najmniej 
w dwóch projektach informatycznych,

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają 
bez zmian.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
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