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Poznań, 30 marca 2017r. 

ZAMAWIAJĄCY: 

POWIATOWY OŚRODEK  

DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 

UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ 

www.bip.podgik-poznan.pl 

tel. (61) 8410-508, faks (61) 8410-629 

 

GKG.GO.2110.1.2017 

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

 

WYJAŚNIENIE treści SIWZ 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GKG.GO.2110.1.2017 prowadzonego w        

trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie i wdrożenie e-usług oraz rozbudowę 

infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu: ,,CYFRYZACJA GEODEZYJNYCH REJESTRÓW 

PUBLICZNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO” Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług 

publicznych” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. 

 

Zamawiający – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - działając na podstawie art. 

38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 

z późn. zm.), przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: 

„SIWZ”).  

 

I. Pytania w zakresie ogólnych postanowień SIWZ : 
 

Pytanie 1 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„Jeżeli Wykonawca wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia w konsorcjum z inną firmą, to czy wadium 

w formie pieniężnej, może być wniesione tylko przez lidera konsorcjum? Jeżeli na pierwsze pytanie jest 

odpowiedź pozytywna, to jak powinien zostać opisany przelew? ” 

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 1: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja) wadium w 

formie pieniężnej może być wniesione przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia w pełnej kwocie odpowiadającej wartości wadium określonej w pkt 15.1 SIWZ lub łącznie przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w kwotach, których łączna wartość 

odpowiadać będzie wartości wadium określonej w pkt 15.1 SIWZ. 

 

 Pytanie 2 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„Zgodnie z treścią ogłoszenia o niniejszym zamówieniu zostało ono przekazane Urzędowi Publikacji UE dnia 2 

marca 2017 roku, natomiast termin złożenia ofert został wyznaczony na dzień 7 kwietnia 2017 roku, co jest 

niezgodne z art. 43 ust. 2 ustawy Pzp. Zgodnie bowiem z art. 18 pkt 5) ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o 
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zmianie ustawy PZP i niektórych innych ustaw, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 

wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 października 2018r., termin, o którym mowa w art. 43 ust. 2 

ustawy Pzp. wynosi 40 dni. W niniejszym postępowaniu termin ten wynosi 36 dni, w związku z powyższym 

prosimy o jego zmianę i dostosowanie zapisów SIWZ do wymogów ustawowych.” 

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 2: 

Art. 18 pkt 5) Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz. 1020) stanowi, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 października 2018r., termin, o którym mowa w  

art. 43 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wynosi 40 dni. Postępowanie GKG.GO.2110.1.2017 nie 

spełnia łącznie obu warunków przywołanego powyżej art. 18 pkt 5), bowiem choć zostało wszczęte przed 18 

października 2018r., termin realizacji przedmiotu zamówienia został wyznaczony na 15 listopada 2017r., a 

więc postępowanie zostanie zakończone przed 18 października 2018r. Zgodnie zatem z art. 43 ust. 2 ustawy 

PZP, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania 

ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

 
Pytanie 3 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„Pkt 15.8. SIWZ – z zapisu tego wynika, że z treści dokumentu wadium w formie gwarancji lub poręczenia 

musi jednoznacznie wynikać sposób reprezentacji gwaranta. Z zapisu wnioskujemy, że zamawiający wymaga, 

aby wykonawca, poza dokumentem wadialnym, dołączył do oferty także dokumenty potwierdzające sposób 

reprezentacji instytucji bankowej lub ubezpieczeniowej. W praktyce dokumenty takie są podpisywane 

zazwyczaj przez ustanowionych pełnomocników i nie jest do nich załączana „ścieżka pełnomocnictw”. Ze 

względów proceduralnych może to znacznie utrudnić wniesienie wadium w formie innej niż gotówkowa, 

prosimy zatem o zmianę tych zapisów i dopuszczenie złożenia dokumentu wadium w formie gwarancji lub 

poręczenia, bez konieczności wykazywania sposobu reprezentacji gwaranta.” 

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 3: 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy. 

Punkt 15.8 SIWZ:  

„Z  treści  gwarancji  (poręczenia)  musi  jednoznacznie  wynikać  jaki  jest sposób  reprezentacji Gwaranta.   

Gwarancja   musi   być   podpisana   przez   upoważnionego   (upełnomocnionego) przedstawiciela  

Gwaranta.  Podpis  winien  być  sporządzony w  sposób umożliwiający  jego identyfikację, złożony wraz z 

imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać 

bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego    w    terminie    związania    

ofertą,    zobowiązanie    Gwaranta    do    wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 

określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.” 

Otrzymuje brzmienie: 

Punkt 15.8 SIWZ:  

„Treść gwarancji musi być podpisana przez gwaranta lub prawidłowo ustanowionego pełnomocnika. Z treści 

gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego    w    
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terminie    związania    ofertą,    zobowiązanie    Gwaranta    do    wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty 

wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.” 

 

Pytanie 4 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„Dotyczy dokumentu SIWZ, punkt 18.1 Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie 

m.in. gwarancji jakości. Zamawiający określił minimalny wymagany okres gwarancji 60 miesięcy a 

maksymalny 84 miesiące. Czy gwarancja ta odnosi się do wszystkich elementów Zamówienia, zarówno do 

systemu jak i do sprzętu?” 

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 4: 

Gwarancja odnosi się do wszystkich elementów zamówienia 

 

II. Pytania w zakresie Załącznika nr 7 do SIWZ – Projekt Umowy: 
 

Pytanie 1 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„(…) dotyczące par. 2 ust 8 „Obowiązki Stron” Projektu Umowy – Załącznika nr 7 do SIWZ.  

Zgodnie z ww. paragrafem Wykonawca oświadcza, że realizując niniejszej umowy nie naruszy żadnych praw 

osób trzecich oraz posiada bądź uzyska wszelkie prawa autorskie, niezbędne do należytej realizacji niniejszej 

umowy, w szczególności do systemu, jak i poszczególnych jego komponentów. Wykonawca zapewnia, że 

zrealizowany przedmiot umowy pozbawiony będzie wad prawnych. 

Mając na uwadze powyższe brzmienie ww. postanowienia Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o 

wyjaśnienie, czy prawa autorskie i kody mają być przekazane do oprogramowania komercyjnego typu COTS 

(commercial off-the-shelf, czyli oprogramowanie z półki)? Czy wystarczającym będzie udzielenie licencji na 

oprogramowanie komercyjne typu COTS?” 

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 1: 

Zamawiający dopuszcza udzielenie licencji do oprogramowania komputerowego typu COTS. W przypadku 

oprogramowania typu COTS Zamawiający nie wymaga przekazania kodów źródłowych. W odniesieniu do 

licencji dotyczących tego oprogramowania Wykonawca musi udzielić Zamawiającemu nieograniczonych 

czasowo licencji na użytkowanie oprogramowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na warunkach i w 

ilości określonej w OPZ.  

Jednakże jeśli dokonano jakichkolwiek modyfikacji w omawianym oprogramowaniu, bądź wytworzono w 

ramach zamówienia nowe oprogramowanie (oparte bądź nie o oprogramowanie typu COTS), Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania kodów wraz z odpowiednimi licencjami umożliwiającymi właściwe 

korzystanie i modyfikację oprogramowania.  

 

 

Pytanie 2 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„(…) dotyczące par. 9 „Kary umowne” Projektu Umowy – Załącznika nr 7 do SIWZ.  

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację ww. paragrafu poprzez nadanie mu brzmienia w następujący 

sposób: 

1. Kary umowne w związku z realizacją niniejszej umowy będą naliczane w następujących przypadkach: 
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1) odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 umowy;  

2) za zwłokę Wykonawcy w realizacji Umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w 

wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1, za 

każdy dzień zwłoki Wykonawcy po upływie terminu wskazanego w § 5 ust. 1; 

3) za zwłokę Wykonawcy w przeprowadzeniu Prezentacji projektu, Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego 

Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki Wykonawcy po upływie terminu 

wskazanego w § 5 ust. 3 pkt. 2; 

4) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu usterek Prezentacji rozwiązania, o których mowa § 5 ust. 3 pkt. 2, 

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę w wysokości 0,2%  całkowitego wynagrodzenia brutto 

należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki Wykonawcy po upływie 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego;  

5) ujawnienia osobie nieuprawnionej przekazanych danych osobowych, Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy przypadek 

stwierdzonego naruszenia; 

6) nieusunięcia przez Wykonawcę w trakcie okresu gwarancyjnego wad zrealizowanego przedmiotu 

Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem postanowień § 15 ust. 6 pkt. 

1-3, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego 

Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 powyżej, za każdy dzień zwłoki; 

7) za zwłokę Wykonawcy w realizacji świadczeń gwarancyjnych określonych w § 15 ust. 10, Wykonawca 

zapłaci na rzecz Zamawiającego karę w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego 

Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki Wykonawcy po upływie terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego z uwzględnieniem postanowień § 15 ust. 11; 

8) za zwłokę Wykonawcy w podjęciu czynności naprawczych na zgłoszoną przez Zamawiającego awarię, o 

których mowa w § 15 ust. 4, w czasie dłuższym niż zadeklarowany przez Wykonawcę (w ofercie) czas, 

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto 

należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdą godzinę zwłoki Wykonawcy powyżej czasu 

zadeklarowanego w ofercie. 

9) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający 

zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 umowy. 

Powyższe uzasadniane jest tym, że strony umowy powinny mieć równorzędną pozycję, jak również tym, że 

nie została przewidziana żadna kara umowna przysługująca Wykonawcy. Należy podkreślić, że rażąco 

wygórowane kary umowne prowadzą do sprzeczności celu umowy z zasadami współżycia społecznego, 

której skutkiem jest bezwzględna nieważność czynności prawnej (art. 3531 i art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego)” 

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 2: 

Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy, iż zaproponowane w umowie kary umowne są rażąco 

wysokie. 
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Pytanie 3 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„(…) dotyczące par. 10 ust. 14 „Przetwarzanie danych” Projektu Umowy – Załącznika nr 7 do SIWZ.  

Zgodnie z ww. par. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania Wykonawcy w zakresie przestrzegania 

przez Wykonawcę wszelkich obowiązków, zasad i sposobów przetwarzania danych osobowych bez 

uprzedniego powiadamiania Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do posłużenia się zewnętrznym 

audytorem w celu dokonania kontroli. Wykonawca jest zobowiązany współdziałać z Zamawiającym w 

zakresie czynności kontrolnych. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu 

wszelkie informacje dotyczące danych osobowych, dokumentację przetwarzania danych osobowych, dostęp 

do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe. 

Mając na uwadze powyższe brzmienie ww. paragrafu Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie, czy 

oznacza to sytuację, w której do potencjalnego Wykonawcy zgłosi się konkretny podmiot z informacją, że 

pracuje na rzecz Zamawiającego i przeprowadzi kontrolę. Wykonawca pragnie potwierdzić powyższe z uwagi 

na to, iż przykładowo organ kontrolny jakim jest GIODO, uprawniony ustawowo do przeprowadzenia kontroli, 

bez uprzedzenia, zazwyczaj zapowiada tudzież uzgadnia termin swej kontroli. Wykonawca zwraca się z 

pytaniem czy uprawniony przez Zamawiającego organ będzie postępował adekwatnie do procedur 

obowiązujących w tym zakresie GIODO?” 

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 3: 

Zgodnie  z art. 31 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 

922) do kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami prawa o ochronie danych osobowych  przez 

administratora danych, który na mocy umowy powierzył przetwarzanie danych innemu podmiotowi stosuje 

się odpowiednio przepisy art. 14-19 ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

Pytanie 4  (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„(…) dotyczące par. 17 pkt.1  „Prawa Autorskie” Projektu Umowy – Załącznika nr 7 do SIWZ.  

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiającemu chodzi o pole eksploatacji wskazane w 

art. 50 pkt. 1) Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U z 2016 poz 

666 ze zm.).” 

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 4: 

Przewidziane użytkowanie będzie odbywać się na polach eksploatacji, spełniających założenia określone w 

OPZ, zatem w przypadku oprogramowania COTS użytkowanie będzie odbywać się na zasadach określonych 

w umowie licencyjnej dotyczącej tego oprogramowania – zazwyczaj nie obejmuje ono zwielokrotniania. 

 

Pytanie 5 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„(…) dotyczące par. 17 pkt. 11, 12 „Prawa Autorskie” Projektu Umowy – Załącznika nr 7 do SIWZ.  

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację przedmiotowego postanowienia poprzez nadanie mu 

brzmienia w następujący sposób: 

11. „Strony zgodnie ustalają, że wypowiedzenie Licencji przez Wykonawcę lub producenta oprogramowania 

będzie odbywało się w przypadkach i na zasadach wskazanych w Umowie Licencyjnej. 

12. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z 

naruszeń jej praw, Wykonawca zapewnia, że podmiot, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie 

zobowiąże się podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne w celu zwolnienia Zamawiającego 

od odpowiedzialności w stosunku do takich osób trzecich. Wykonawca zapewnia także, że podmiot, 

któremu przysługują majątkowe prawa autorskie zwróci także Zamawiającemu wszelkie koszty i straty 
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poniesione w wyniku lub w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

w tym wszelkie koszty procesowe”. 

Powyższą prośbę Wykonawca uzasadnia tym, iż Wykonawcę jako dystrybutora oprogramowania wiążą 

Umowy licencyjne. Wykonawca pragnie wskazać, iż to Umowa licencyjna dokładnie określa przypadki 

wypowiedzenia licencji jak i zawiera procedurę, dotyczącą wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko 

potencjalnemu Licencjobiorcy z roszczeniami. 

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 5: 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy dotyczącego paragrafu 17 ust 11. 

Paragraf 17 ust . 11:  

„Strony  zgodnie  ustalają,  że  wypowiedzenie  Licencji  przez  Wykonawcę  lub  producenta oprogramowania  

będzie  możliwe  wyłącznie  z  powodu  istotnego  naruszenia  przez Zamawiającego warunków Licencji i jeśli 

pomimo pisemnego (pod rygorem nieważności) wezwania Zamawiającego  do  zaniechania  określonych  

działań  stanowiących  istotne naruszenie Licencji, Zamawiający nie zaniechał wskazanych działań w terminie 

wyznaczonym w wezwaniu, nie krótszym jednak niż 60 dni kalendarzowych, licząc od otrzymania wezwania 

przez Zamawiającego. W takim przypadku, wypowiedzenie Licencji będzie mogło nastąpić nie krócej niż na 

pięć lat naprzód, na koniec roku kalendarzowego.”  

Otrzymuje brzmienie: 

Paragraf 17 ust . 11:  

 „Strony zgodnie ustalają, że wypowiedzenie Licencji przez Wykonawcę lub producenta oprogramowania 

będzie odbywało się w przypadkach i na zasadach wskazanych w Umowie Licencyjnej, a jeśli wypowiedzenie 

Licencji nie jest uregulowane w Umowie Licencyjnej – wtedy wypowiedzenie Licencji przez Wykonawcę lub 

Producenta oprogramowania będzie możliwe wyłącznie z powodu istotnego naruszenia przez 

Zamawiającego warunków Licencji i jeśli pomimo pisemnego (pod rygorem nieważności) wezwania 

Zamawiającego do zaniechania  określonych działań stanowiących istotne naruszenie Licencji, Zamawiający 

nie zaniechał wskazanych działań w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie krótszym jednak niż 60 dni 

kalendarzowych, licząc od otrzymania wezwania przez Zamawiającego. W takim przypadku, wypowiedzenie 

Licencji będzie mogło nastąpić nie krócej niż na pięć lat naprzód, na koniec roku kalendarzowego.” 

Zamawiający nie przychyla się do wniosku o zmianę treści paragrafu 17 ust.  12. 

 

Pytanie 6 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„Wykonawca zwraca się z pytaniem w przedmiocie, czy jest możliwe wprowadzenie do umowy fakturowania 

po zakończeniu I etapu projektu? Zgodnie z przepisami podatkowymi, częściowe zakończenie wykonania 

usługi powoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT oraz CIT i obliguje do wystawienia faktury z tego 

tytułu w terminie przedstawienia przedmiotu umowy do odbioru przez klienta.” 

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 6: 

Zamawiający nie przewiduje fakturowania po zakończeniu I etapu. 

 

 



 

7 
 

Pytanie 7 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„Dotyczy dokumentu Załącznik nr 7 do specyfikacji Umowa, par. 10 ust. 10. Zgodnie z zapisami Wykonawca 

zobowiązuje się do zawiadomienia o udostępnieniu danych organom państwa, jednak zapis powinien 

wyraźnie wskazywać, że dotyczy to wyłącznie danych powierzonych do przetwarzania na podstawie tej 

umowy. Prosimy o zmianę zapisów w tym paragrafie.” 

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 7: 

Cały § 10 umowy dotyczy danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego Wykonawcy do 

przetwarzania w celu wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy.  

 

 

Pytanie 8 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„Dotyczy dokumentu Załącznik nr 7 do specyfikacji Umowa, par. 10 ust. 14, zapis o prawie do kontroli 

przetwarzania danych powinien jednoznacznie wskazywać, że chodzi wyłącznie o dane powierzone do 

przetwarzania na podstawie tej umowy. Udostępnienie danych i dokumentów w ramach takiej kontroli 

powinno się odbywać z poszanowaniem tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawcy. Prosimy o zmianę zapisów 

w tym paragrafie.” 

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 8: 

Odpowiedź jak na pytanie 7. 

 

 

Pytanie 9 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„Dotyczy dokumentu Załącznik nr 7 do specyfikacji Umowa, par. 3 ust. 4. Na jego podstawie Zamawiający 

zobowiązany jest do rozpatrzenia wniosku w terminie 14 dni od jego dostarczenia. Niektóre etapy realizacji 

zamówienia trwają jednak krócej niż 14 dni. Czy Zamawiający dopuści skrócenie terminu zawiadomienia o 

dopuszczalności zmiany składu zespołu osób wykonujących Umowę do 7 dni?” 

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 9: 

Zamawiający przychyla się do wniosku o zmianę treści paragrafu 3 ust. 4 Załącznika nr 7 do SIWZ 

Paragraf 3 ust. 4 

 
„W celu zmiany składu Zespołu Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż 14 dni przed 

planowaną zmianą, zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę 

składu zespołu Wykonawcy, podając uzasadnienie oraz przedstawiając dokumenty potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zobowiązany jest do rozpatrzenia przedmiotowego 

wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia.” 

 

Otrzymuje brzmienie:  

 
Paragraf 3 ust. 4: 
 

„W celu zmiany składu Zespołu Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż 7 dni przed 

planowaną zmianą, zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę 

składu zespołu Wykonawcy, podając uzasadnienie oraz przedstawiając dokumenty potwierdzające spełnianie 
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warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zobowiązany jest do rozpatrzenia przedmiotowego 

wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia.” 

 

 

Pytanie 10 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„Dotyczy dokumentu Załącznik nr 7 do specyfikacji Umowa, par. 9 ust. 1 pkt 2). Czy Zamawiający dopuści 

obniżenie wysokości kary umownej za zwłokę w realizacji Umowy do wysokości 0,5% całkowitego 

wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, tak jak jest to zapisane w par. 9 ust.1 pkt 3), bowiem kara na 

pierwotnie proponowanym poziomie, biorąc pod uwagę wartość zamówienia, wydaje się być karą rażąco 

wysoką.” 

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 10: 

Odpowiedź jak na pytanie nr 2. 

 

 

Pytanie 11 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„Dotyczy dokumentu Załącznik nr 7 do specyfikacji Umowa, par. 17 ust. 1 oraz ust. 2. Wykonawca winien 

oświadczyć, że udziela licencji na korzystanie z dostarczonych utworów. W ramach zamówienia Wykonawca 

dostarczy również oprogramowanie sprzętowe, którego nie jest twórcą ani nie posiada do niego praw 

autorskich opisanych w licencjach producenckich. Czy Zamawiający wymaga, aby na oprogramowanie 

sprzętowe również była udzielona licencja na zasadach określonych w ust. 17?” 

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 11: 

W przypadku oprogramowania sprzętowego Zamawiający wymaga, aby mógł z niego korzystać w sposób 

nieprzerwany i nienaruszający praw osób trzecich korzystając w pełni ze wsparcia producenta w zakresie 

oprogramowania. 

 

Pytanie 12 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„Dotyczy dokumentu Załącznik nr 7 do specyfikacji Umowa, par. 13 ust. 1 lit. b). Co według zamawiającego 

oznacza zastosowane w tym ustępie słowo wadliwie.” 

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 12: 

Słowo „wadliwie” zastosowane w § 13 ust. 1 lit. b umowy ma takie znaczenie jak użyte w przepisie art. 636  

§ 1 kodeksu cywilnego. 

 

 

Pytanie 13 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„Dotyczy dokumentu Załącznik nr 7 do specyfikacji Umowa, par. 13 ust. 1 lit. d). W przepisie tym 

Zamawiający przewidział, że Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. Czy Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za sprzęt, który został przez 

Wykonawcę zamówiony ale nie został jeszcze przez Zamawiającego odebrany. ” 

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 13: 

Powyższy zapis należy rozumieć zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (DZ. U z 2015r., poz. 2164 ze zm.) 
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III. Pytania w zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia: 
 

Pytanie 1 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„W pkt 2.6.3.1 Macierz 

Nie zdefiniowaliście Państwo rodzaju dysku w macierzy (SAS, SATA, SSD…) rozumiemy przez to, że to oferent 

ma zaoferować dyski do poprawnej pracy aplikacji?” 

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 1: 

Zamawiający wymaga by dostarczane dyski były zgodne z dostarczaną macierzą i spełniały wymagania 

wydajnościowe opisane w SIWZ. 

 

Pytanie 2 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„W pkt 2.6.3.1 Macierz (identyfikator WP.03.010) 

Wymagacie Państwo obsługi kontrolerów SAS min 6Gb/s, natomiast nie wymagacie Państwo tego typu 

interfejsu w serwerach. Czy w związku z tym należy zaproponować rozwiązanie serwera z kontrolerem SAS, 

czy zrezygnujecie Państwo z tego wymogu w macierzy?” 

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 2: 

Zamawiający wymaga by macierz w pełni współpracowała z dostarczanymi serwerami, na których ma zostać 

skonfigurowany klaster wysokiej wydajności. Jest to związane z faktem, że SIWZ opisuje kompleksowe 

rozwiązanie, a poszczególne wymagania odnoszą się tylko do potrzeb niniejszego wdrożenia. Z tego względu 

dostarczane serwery muszą umożliwiać wymianę danych z macierzą z prędkością co najmniej 6Gbps. 

Rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę może wykorzystywać do tego interfejs SAS wymagany w 

macierzy lub inny zapewniający wspomniane parametry. 

 

Pytanie 3 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„W pkt 2.6.3.1 Macierz (identyfikator WP.03.023) 

Wymagacie Państwo macierzy z dynamiczną alokacją (tzw thin provisioning), czy oprócz tego macierz ma 

mieć funkcję Automatic Storage Tiering (Auto-Tiering) związaną tez z dynamiczną alokacją plików/” 

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 3: 

Zamawiający nie wymaga wspomnianego rozwiązania. Niniejsza funkcja nie jest określona w żadnym 
wymaganiu w SIWZ. 
 
 

Pytanie 4 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„Załącznik_nr_1_-_OPZ.pdf-WF 01.005 strona 34 

Identyfikator WF 01.005 

System musi pokazywać historię obiektu w odniesieniu do: 

• danych opisowych 

• danych geometrycznych 

• redakcji kartograficznej dla każdej skali osobno oraz osobno niezależnie dla redakcji we 

wszystkich skalach na mapach skręconych (gdzie kierunek ‘północy mapy’ jest różny od kierunku 

‘północy’ bieżącego układu współrzędnych) z możliwością wyłączenia/włączenia tego 

mechanizmu w dowolnym momencie istnienia bazy danych. 
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Pytanie: Czy Zamawiający w odniesieniu do wymienionych danych oczekuje możliwości wyświetlania pełnej 
historii, zarówno sprzed jak i po migracji oraz konwersji bazy danych” 
Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 4: 

Zamawiającym oczekuje, że dotychczasowa historia danych będzie zachowana oraz że System będzie 

pokazywać pełną historię danych. 

 
Pytanie 5 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„Załącznik_nr_1_-_OPZ.pdf-WF 02.010 strona 37 

Identyfikator WF 02.010 

System musi umożliwiać jednoczesną pracę na mapie auto-generowalnej i mapie wygenerowanej. 

Pytanie: Czy poprzez ten zapis Zamawiający rozumie, że treść danej mapy składać się ma z obiektów, które 
jednorazowo zostały na tę mapę trwale wygenerowane, a pozostała treść mapy ma się automatycznie 
degenerować, w miarę przesuwania bieżącego widoku, zgodnie z zapisami w WF 02.009?” 
Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 5: 

Tak, przez powyższy zapis Zamawiający rozumie, że treść danej mapy składać się ma z obiektów, które 

jednorazowo zostały na tę mapę trwale wygenerowane, a pozostała treść mapy ma się automatycznie 

degenerować, w miarę przesuwania bieżącego widoku, zgodnie z zapisami w WF 02.009. 

 

 

Pytanie 6 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„Załącznik_nr_1_-_OPZ.pdf-WF 02.017 strona 38 

Identyfikator WF 02.017 

System musi umożliwiać jednoczesną pracę z wieloma źródłami danych. Np. pracę na mapie (modyfikacja 

obiektów i wyświetlanie obiektów na mapie), do której dołączono obiekty z więcej niż jednego źródła 

danych. 

Pytanie: Czy Zamawiający oczekuje funkcjonalności, która umożliwi pracę na mapie, gdzie jedną z 
podłączonych baz danych będzie dotychczasowa baza danych prowadzona w standardzie wg K-1 z 
możliwością jej filtrowania i przeglądania w systemie dostarczonym przez Wykonawcę?” 
Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 6: 

Tak, Zamawiający oczekuje funkcjonalności, która umożliwi pracę na mapie, gdzie jedną z podłączonych baz 

danych będzie dotychczasowa baza danych prowadzona w standardzie wg K-1 z możliwością jej filtrowania i 

przeglądania w systemie dostarczonym przez Wykonawcę. 

 

 

Pytanie 7 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„Załącznik_nr_1_-_OPZ.pdf-WF 04.001 strona 41 

Identyfikator WF 04.001 

W odniesieniu do elementów prezentacyjnych i redakcyjnych mechanizm musi umożliwiać: 

• Zapisy redakcji w każdej skali osobno 

• Zapisy redakcji dla każdej mapy skręconej osobno w każdej skali 

• Definiowanie standardu opisu obiektu zapisywanego w bazie danych uwzględniając: 

o stałe teksty 

o nazwy atrybutów, z których będzie pobierana wartość wyświetlana w opisie 
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o warunki wyświetlania treści opisu, np. w zależności od wartości zdefiniowanych w opisie 

atrybutów pojawia się na mapie inna treść opisu (np. w opisie przewodu, w zależności od 

wartości atrybutu „źródło” pojawia się, bądź nie, informacja, a pozostała część opisu bez tej 

informacji jest nadal widoczna) 

Pytanie: Czy wymagana funkcjonalność związana z redakcją map skręconych zakłada, że w jednym obszarze 
mapy mogą być trwale zapisane w bazie danych redakcji tych samych obiektów w różnych skalach i z 
dowolnie skręconym kierunkiem północy, bez żadnych ograniczeń co do jednoczesnej ilości takich redakcji w 
odniesieniu do pojedynczego obiektu?” 
Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 7: 

Tak, wymagana funkcjonalność związana z redakcją map skręconych zakłada, że w jednym obszarze mapy 

mogą być trwale zapisane w bazie danych redakcji tych samych obiektów w różnych skalach i z dowolnie 

skręconym kierunkiem północy, bez żadnych ograniczeń co do jednoczesnej ilości takich redakcji w 

odniesieniu do pojedynczego obiektu. 

 

Pytanie 8  (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„Załącznik_nr_1_-_OPZ.pdf-WF 04.006 strona 42 

Identyfikator WF 04.006 

System musi zawierać mechanizmy do obsługi dowolnych ramek użytkownika wraz z opisem poza 
ramkowym, które będzie można wykorzystać do drukowania map o specjalnym przeznaczeniu. 

Pytanie: czy Zamawiający wymaga funkcjonalności umożliwiającej tworzenie takich ramek przez 
Zamawiającego we własnym zakresie, czy wystarczy jak Wykonawca opracuje takie ramki podczas 
wdrożenia? Czy dostarczony System musi zawierać mechanizmy umożliwiające tworzenie ramek we 
własnym zakresie?” 
Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 8: 

Tak, Wykonawca musi udostępnić możliwość tworzenia ramek niestandardowych przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 9 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„Załącznik_nr_1_-_OPZ.pdf-WF 13.006 strona 54 

Identyfikator WF 13.006 

System odnotowuje, które materiały były proponowane na aktywnej liście zbiorów danych lub innych 

materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a których Wykonawca prac 

geodezyjnych nie zaznaczył do pobrania. 

Pytanie: Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje odnotowania listy materiałów, które np. 
wykonawca prac geodezyjnych w pierwszym etapie zamówienia (etap uzgodnienia materiałów) zamówił z 
zasobu PZGiK i których w etapie płatności nie umieścił jako materiały do zapłaty.” 
 

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 9: 

Tak, Zamawiający oczekuje odnotowania listy materiałów, które np. wykonawca prac geodezyjnych w 

pierwszym etapie zamówienia (etap uzgodnienia materiałów) zamówił z zasobu PZGiK i których w etapie 

płatności nie umieścił jako materiały do zapłaty. 
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Pytanie 10 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„Załącznik_nr_1_-_OPZ.pdf-WF 02.002 strona 65 

Identyfikator WP 02.002 

Struktury bazy danych muszą być dostosowane do obowiązujących przepisów prawa. Zmigrowane dane 

obiektów muszą znajdować się w nowych strukturach bazy co oznacza, że muszą posiadać atrybuty 

i grafikę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Pytanie: Czy Zamawiający przez zapis …dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa…. rozumie, że 
obiekty, które w strukturze przepisów K1 były jednym obiektem np. studzienka z rzędnymi, a w wyniku 
konwersji zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają stać się de facto dwoma obiektami: studzienka i punkt 
pomiaru wysokości?” 
Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 10: 

Tak, Zamawiający przez zapis …dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa…. rozumie, że obiekty, 

które w strukturze przepisów K1 były jednym obiektem np. studzienka z rzędnymi, a w wyniku konwersji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają stać się de facto dwoma obiektami: studzienka i punkt pomiaru 

wysokości. 

 

Pytanie 11 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„Załącznik_nr_1_-_OPZ.pdf-WF 02.005 strona 65 

Identyfikator WP 02.005 

Zmigrowane obiekty, po procesie konwersji muszą mieć zachowane:  

• wszystkie atrybuty,  

• istniejące relacje pomiędzy obiektami,  

• indywidualną redakcję wszystkich obiektów mapy we wszystkich skalach dla map prostych 

i skręconych w kroju arkuszowym z przejęciem dotychczas prowadzonych skręconych ramek 

arkuszowych 

• wszystkie statusy obiektów, 

• referencyjne podpięte pliki do obiektów. 

Pytanie: Czy przez określenie … wszystkie statusy obiektów… Zamawiający rozumie, że konwersja baz ma 
zachować pełną historię obiektów? Czy zachowanie istniejących relacji pomiędzy obiektami dotyczy tylko 
tych, które są zgodne ze standardem wg rozporządzenia i ewentualnie także tych, dotyczących obiektów po 
konwersji, które mają swoje dosłowne odpowiedniki w standardzie K-1? Czy zachowanie indywidualnej 
redakcji dotychczasowych ramek arkuszowych dotyczy tylko tej redakcji w dotychczasowym standardzie K-1 i 
jednocześnie posiadającej swój odpowiednik w standardzie wg nowego rozporządzenia?” 
Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 11: 

Tak. 

 

 

Pytanie 12 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„Dotyczy dokumentu Załącznika nr 1 OPZ, punkt 2.1.1 Zasoby sprzętowo-programowe: infrastruktura do 
wykorzystania w projekcie. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w projekcie elementów już posiadanej 
infrastruktury teleinformatycznej takich jak serwery? Jeżeli tak, czy Zamawiający może wyspecyfikować 
posiadane zasoby serwerowe?” 
Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 12: 

Elementy infrastruktury Zamawiającego nie wymienione w SIWZ są w ciągłej eksploatacji i nie ma możliwości 

ich wyłączenia, co uniemożliwia ich wykorzystanie do realizacji niniejszego zamówienia. 
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Pytanie 13 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„Czy zamawiający w wymaganiu WP 03.008 dopuszcza macierze dyskowe w których kontrolery pracują w 
trybie Active/Active z asymetrycznym dostępem do woluminu logicznego LUN tzw. ALUA (Asymmetric 
Logical Unit Access)?” 
Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 13: 

Zamawiający nie dopuszcza macierzy pracującej w opisanym trybie, ponieważ zastosowane w niej 

rozwiązanie ALUA nie jest równoważne do określonego w SIWZ pod względem niezawodnościowym 

związanym z awarią jednego z kontrolerów. 

 

 

Pytanie 14(przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„Czy zamawiający w wymaganiu WP03.004 uzna za równoważne rozwiązanie polegające na dedykowanej na 

każdym dysku przestrzeni zapasowej. Rozwiązanie takie charakteryzuje się dużo większą wydajnością i 

niezawodnością niż dedykowany dysk hot-spare.” 

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 14: 

Zamawiający uznaje to rozwiązanie za równoważne. 

 

 

Pytanie 15 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„Czy zamawiający w wymaganiu WP 03.044 oczekuje dostarczenia co najmniej 2 portów iSCSI o prędkości 

10Gbit/s w każdym kontrolerze do podłączenia z hostami? Prosimy o doprecyzowanie w jakie wkładki 

10Gbit/sec mają być wyposażone porty 10Gbit/sec?” 

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 15: 

Zamawiający wymaga macierzy posiadającej co najmniej 2 portów iSCSI. Nie jest wymagane by każdy z 

dwóch kontrolerów miał co najmniej 2 porty (wystarczy jeden port na kontroler). 

O wyborze rodzaju wkładki decyduje Wykonawca. Ma jednak obowiązek dokonania instalacji całego 

rozwiązania i jego integracji w sposób umożliwiający spełnienie wymagań jakościowych i wydajnościowych. 

 

 

Pytanie 16 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„Pytanie do WP 03.017 

Wymaganie: Macierz musi umożliwiać zmianę typu RAID wolumenu logicznego bez przerywania dostępu do 

danych znajdującego się w tym wolumenie. 

Pytanie: Czy zamawiający dopuści macierz dyskową w konfiguracji umożliwiającej zmianę typu RAID na 

poziomie bloków danych (funkcjonalność Tiering)” 

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 16: 

"Tiering" jest dopuszczalny, ale nie powoduje on spełnienia powyższego wymagania. 
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Pytanie 17 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„Pytanie do WP 03.056 

Wymagane: Macierz musi posiadać mechanizm kontroli integralności danych zgodny z T10-DIF. 

Pytanie: Czy zmawiający dopuszcza zaoferowanie macierzy dyskowej posiadającej mechanizmy integralności 

danych na poziomie RAID realizowanej przez dedykowany procesor ASIC.” 

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 17: 

Tak, pod warunkiem że dostarczona macierz będzie wyposażona w taki procesor i że użycie tego procesora 

jest przewidziane przez producenta tej macierzy, nie jest zaś zmianą macierzy wykonaną przez stronę trzecią. 

 

Pytanie 18 (przytoczenie pytania Wykonawcy): 

„ (…) zwracam się z zapytaniem dotyczącym punktu 2.6.3.1. identyfikator WP 03.17 załącznika nr 1 do 

specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie macierzy, która spełnia wszystkie zapisy SIWZ za wyjątkiem zapisu: 

„Macierz musi umożliwiać zmianę typu RAID woluminu logicznego bez przerywania dostępu do danych 

znajdujących się w tym woluminie”? 

Powyższa funkcjonalność jest dostępna tylko i wyłącznie w rozwiązaniu jednego producenta macierzy. 

Dodatkowo nie jest ona praktycznie stosowana podczas eksploatacji systemów, gdyż niesie ze sobą zbędne 

niebezpieczeństwo utraty ciągłości pracy lub utraty danych, a ich zachowanie jest jednym z głównych 

warunków stawianych jest przez Zamawiającego w stosunku do oferowanego systemu.” 

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie nr 18: 

Zamawiający dokona usunięcia zapisu w dokumencie OPZ o identyfikatorze WP.03.017, jednocześnie 
dopuszcza się zaoferowanie macierzy która spełnia wszystkie zapisy poza wymaganiem WP.03.017. 
 

 

Jednocześnie informujemy, że treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w wyniku umorzenia 

postępowania odwoławczego i uznania przez Zamawiającego żądań Odwołujących ulegnie zmianie w 

zakresie postanowień załącznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opisu 

Przedmiotu Zamówienia oraz w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. 

 


