IZ.271.1.2015
Lubsko, dnia 30 stycznia 2015 roku

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS)
W GMINIE LUBSKO
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U.
2010 roku, nr 113 poz. 759 ze zm.) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące
pytania do SIWZ:
PYTANIE 1
W Rozdziale pn. „Szczegółowe wymagania pozyskania danych planów miejscowych" str. 118 OPZ pkt. 2 - prosimy
o wskazanie liczby Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający ma 7 planów miejscowych i 4 zmiany planów i jedno studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
PYTANIE 2
W Rozdziale pn. „Szczegółowe wymagania pozyskania danych drogowych" str. 120 OPZ pkt. 1 - prosimy o
wskazanie długości dróg miejskich, pozamiejskich, nieutwardzonych.
ODPOWIEDŹ:
Drogi publiczne poza granicami adm. miast.
Ogółem: 31,42 km w tym:
Dróg o nawierzchni bitumicznej – 10,16 km
Dróg o nawierzchni z kostki – 0,700 km
Dróg o nawierzchni gruntowej – 20,56 km.
Drogi publiczne w granicach adm. miast.
Ogółem: 29,01 km
Dróg o nawierzchni bitumicznej – 15,84 km,
Dróg o nawierzchni betonowej – 2,90 km,
Dróg o nawierzchni z kostki – 0,400 km
Dróg o nawierzchni z brukowca – 1,52 km
Dróg o nawierzchni gruntowej – 8,35 km.

PYTANIE 3
W Rozdziale pn. „Szczegółowe wymagania pozyskania danych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" str. 124 OPZ
pkt. 2 ppkt a i b - prosimy o wskazanie długości sieci wodociągowej: magistralnej i rozdzielczej.
ODPOWIEDŹ:
Łączna długość sieci – ok. 201 km,
- ok. 66 km sieci magistralnej
- ok. 82 km sieci rozdzielczej

PYTANIE 4
W Rozdziale pn. „Szczegółowe wymagania pozyskania danych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" str. 124 OPZ
pkt. 2 ppkt c - prosimy o wskazanie ilości przyłączy wodociągowych oraz podaniem ich łącznej długości w pkt. 2
OPZ ww. rozdziału.
ODPOWIEDŹ:
Gmina Lubsko ma ok. 3140 szt. przyłączy wodociągowych o dł. ok. 53 km (stan majątkowy Spółki
wodno-ściekowej). Szacuje się ok. 200 szt. przyłączy nie będących własnością Spółki.
PYTANIE 5
W Rozdziale pn. „Szczegółowe wymagania pozyskania danych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" str. 125 OPZ
pkt. 3 ppkt a, b, c - prosimy o wskazanie długości sieci kanalizacyjnej: sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej.
ODPOWIEDŹ:
Gmina Lubsko posiada ok.80,1 km łącznej długości kanalizacji z przykanalikami:
- ok. 12,3 km sieci sanitarnej
- ok. 52,2 km sieci ogólnospławnej,
- ok. 5,6 km sieci deszczowej.
PYTANIE 6
W Rozdziale pn. „Szczegółowe wymagania pozyskania danych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" str. 125 OPZ
pkt 3 ppkt d - prosimy o wskazanie ilości przyłączy kanalizacyjnych oraz podaniem ich łącznej długości w pkt. 3 OPZ
ww. rozdziału.
ODPOWIEDŹ:
W Gminie Lubsko jest ok. 1380 szt przyłączy o łącznej długości ok. 10 km. Szacuje się ok. 100 szt.
przykanalików nie będących własnością Spółki.
PYTANIE 7
W Rozdziale pn. „Szczegółowe wymagania pozyskania danych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" str. 125 OPZ
pkt. 4 ppkt a i b - prosimy o wskazanie ilości arkuszy mapy branżowej w postaci analogowej oraz ilości plików mapy
branżowej w postaci cyfrowej.
ODPOWIEDŹ:
Mapy branżowe zgromadzone i aktualizowane są w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej ul. Pokoju
1C w Lubsku. Zgodnie z otrzymaną informacją Ośrodek dysponuje ok. 190 szt. arkuszy map w skali 1:500, 1:1000,
1:5000. Ponadto nie wszystkie sieci wod-kan. Oraz obiekty na nich zlokalizowane są zinwentaryzowane i naniesione
na mapy. Istnieją też na mapach sieci i obiekty wyłączone z eksploatacji.
PYTANIE 8
W Rozdziale pn. „Szczegółowe wymagania pozyskania danych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" str. 125 -126
OPZ pkt. 5 ppkt a, b, c, d - prosimy o wskazanie ilości odcinków sieci wodociągowej, przyłączy sieci wodociągowej,
odcinków kanalizacji, odcinków przyłączy sieci kanalizacyjnej - którym podlegać będzie przeniesienie danych oraz w
pkt 5 OPZ ww. rozdziału prosimy o podanie ilości sztuk dokumentacji powykonawczej w postaci analogowej, która
podlegać będzie przeniesieniu
ODPOWIEDŹ:
Szacuje się, że wymagane będzie przeniesienie danych z ok. 6 dokumentacji powykonawczej w postaci
analogowej o długości ok. 20 km, w tym ok. 6,5 km przyłącza kanalizacyjne, ok. 10 km sieć
kanalizacyjna i ok. 3,5 km sieci wodociągowej.

Dotyczy: Rozdziału 6 Części I SIWZ - Instrukcja dla wykonawców:
PYTANIE 9.
Na jakiego rodzaju usługi Zamawiający zamierza udzielać zamówień uzupełniających?
ODPOWIEDŹ:
Wykonawca w swoim pytaniu nie zwraca się o wyjaśnienie treści SIWZ.
Warunki, jakie Wykonawca musi spełnić, zostały przedstawione w SIWZ w sposób jasny i zrozumiały.
Zamawiający nie będzie oceniał spełnienia warunków udziału przez Wykonawców na obecnym etapie
postępowania przetargowego, czyli przed złożeniem ofert.

PYTANIE 10,
Czy Zamawiający na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ zaplanował już realizację
usług, których rodzaj stanowi powtórzenie zamówienia podstawowego?
ODPOWIEDŹ:
Wykonawca w swoim pytaniu nie zwraca się o wyjaśnienie treści SIWZ.

Dotyczy: rozdziału 8 Części I SIWZ- Instrukcja dla wykonawców:
PYTANIE 11.
Zamawiający podaje termin realizacji zamówienia określony datą, zaś w odniesieniu do etapów określony
ilością miesięcy od dnia podpisania Umowy, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w razie odsunięcia w
czasie terminu podpisania Umowy wiążące dla Stron będą postanowienia przewidujące terminy na
wykonanie prac liczone od daty podpisania Umowy w miesiącach, a tym samym termin określony datą
ulegnie odpowiedniemu przesunięciu.
ODPOWIEDŹ:
Termin wymagany wykonania zamówienia to 31.08.2015 r.

Dotyczy: rozdziału 9 ust. 1 pkt 2 Części I SIW2- Instrukcja dla wykonawców :
PYTANIE 12.
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wymagane w ramach doświadczenia rodzaje wykonanych usług
mogły być objęte realizacją przez Wykonawcę jednej usługi, obejmującej wszystkie wymagane przez
Zamawiającego w powyższej jednostce redakcyjnej elementy.
ODPOWIEDŹ:
Wykonawca w swoim pytaniu nie zwraca się o wyjaśnienie treści SIWZ.
Warunki, jakie Wykonawca musi spełnić, zostały przedstawione w SIWZ w sposób jasny i zrozumiały.
Zamawiający nie będzie oceniał spełnienia warunków udziału przez Wykonawców na obecnym etapie
postępowania przetargowego, czyli przed złożeniem ofert.

Dotyczy: rozdziału 9 ust. 1 pkt 3 lit. a Części I SIWZ- Instrukcja dla wykonawców :
PYTANIE 13.
Czy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub wykonawcy
posługującego się zasobami podmiotu je udostępniającego, środki finansowe lub zdolność kredytowa
podlegają sumowaniu?
ODPOWIEDŹ:
Wykonawca w swoim pytaniu nie zwraca się o wyjaśnienie treści SIWZ.
Warunki, jakie Wykonawca musi spełnić, zostały przedstawione w SIWZ w sposób jasny i zrozumiały.
Zamawiający nie będzie oceniał spełnienia warunków udziału przez Wykonawców na obecnym etapie
postępowania przetargowego, czyli przed złożeniem ofert.

Dotyczy: rozdziału 9 ust. 1 pkt 3 lit b Części I SIWZ- Instrukcja dla wykonawców :
PYTANIE 14.
Czy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub wykonawcy
posługującego się zasobami podmiotu je udostępniającego, kwoty ubezpieczenia poszczególnych
podmiotów podlegają sumowaniu?
ODPOWIEDŹ:
Wykonawca w swoim pytaniu nie zwraca się o wyjaśnienie treści SIWZ.
Warunki, jakie Wykonawca musi spełnić, zostały przedstawione w SIWZ w sposób jasny i zrozumiały.
Zamawiający nie będzie oceniał spełnienia warunków udziału przez Wykonawców na obecnym etapie
postępowania przetargowego, czyli przed złożeniem ofert.
Dotyczy: rozdziału 11 pkt 2 Części I SIWZ - Instrukcja dla wykonawców:
PYTANIE 15.
Czy w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja może zawierać
żądanie, aby wezwanie do zapłaty zostało przesłane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek
Zamawiającego, który poświadczy, że podpisy na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do
zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego?
ODPOWIEDŹ:
Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w pkt. 11 SIWZ IDW. Zamawiający nie preferuje takich
zapisów.

Dotyczy: rozdziału 12 ust. 3 pkt 5 Części I SIWZ - Instrukcja dla wykonawców:
PYTANIE 16.
Czy w przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja może
zawierać żądanie, aby wezwanie do zapłaty zostało przesłane za pośrednictwem banku prowadzącego

rachunek Zamawiającego, który poświadczy, że podpisy na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych
do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego?
ODPOWIEDŹ:
Wymagania dotyczące gwarancji zostały opisane w pkt. 12 SIWZ IDW oraz w ustawie Prawo zamówień
publicznych. Zamawiający nie preferuje takich zapisów.

Dotyczy: Rozdziału 12 ust. 3 pkt 7:
PYTANIE 17.
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę formy w jakiej Wykonawca wniósł zabezpieczenie, w okresie
rękojmi i gwarancji?
ODPOWIEDŹ:
Przepisy nie zabraniają tego, jest to zmiana nieistotna.

Dotyczy: § 10 Części II SIWZ -Wzór umowy:
PYTANIE 18.
Mając na uwadze sposób uregulowania kwestii dotyczących praw autorskich, w tym w szczególności treść
§ 10 Projektu umowy Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje możliwość
wykorzystania

przez

Wykonawcę

przy

realizacji

zamówienia

elementów

standardowego

oprogramowania gotowego ogólnodostępnego na rynku, na które to oprogramowanie udzielona zostanie
Zamawiającemu standardowa licencja producenta oprogramowania? Nie bez znaczenia przy
uwzględnieniu przez Zamawiającego możliwości zastosowania oprogramowania standardowego, są
znacznie wyższe koszty realizacji w całości zamówienia, poprzez wytworzenie przez Wykonawcę
oprogramowania dedykowanego, o charakterze autorskim. Możliwość zastosowania oprogramowania
standardowego winna wpłynąć na obniżenie proponowanych przez Wykonawców cen ofertowych.

Wykonawca sygnalizuje, iż w razie braku zmiany postanowień projektu Umowy, zgodnej z wyżej
opisanym wnioskiem, żadne oprogramowanie gotowe, w tym oprogramowanie typu open source nie
może być dostarczone w ramach realizacji przedmiotu Zamówienia, albowiem również wskazane
oprogramowanie open source jest licencjonowane przez producenta na zasadach ogólnych (licencji GNU
GPL).

Wykonanie przedmiotu zamówienia, w oparciu o oprogramowanie dedykowane, zbudowane od podstaw,
nie leży w interesie publicznym, albowiem z pewnością będzie to utwór niższej jakości, niż
oprogramowanie standardowe, opracowywane przez producentów niejednokrotnie od wielu lat, ciągle
ulepszane i poprawiane, będące niezmiennie przedmiotem prac rozwojowych i serwisowych

-jednocześnie wątpliwe jest ciągłe aktualizowanie oprogramowania dedykowanego przez jego producenta
(Wykonawcę) - opracowywanie przez Wykonawcę aktualizacji w zakresie oprogramowania, które nie
stanowi już przedmiotu praw autorskich Wykonawcy, uznać należy za wątpliwe, albowiem poza
wykorzystaniem tego oprogramowania w środowisku Zamawiającego Wykonawca nie będzie go
eksploatował z uwagi na przeniesienie autorskich praw majątkowych,

Jednocześnie za niemożliwe w praktyce uznać należy wykonanie zamówienia w oparciu o komercyjne
oprogramowania standardowe, do którego prawa autorskie przysługują w pełni Wykonawcy, a które to
prawa w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia miałyby zostać przeniesione w całości na
Zamawiającego. Wariant ten uznać należy za niemożliwy do realizacji w praktyce z uwagi na okoliczność,
że przeniesienie majątkowych praw autorskich powoduje ich definitywną utratę przez zbywcę i zarazem
ich uzyskanie przez nabywcę, tym samym Wykonawca, który przeniesie autorskie prawa majątkowe do
oprogramowania na Zamawiającego, nie będzie miał możliwości dalszej sprzedaży takiego produktu.
Wykonawca, który posiada własne gotowe rozwiązania (oprogramowanie standardowe) możliwe do
zaimplementowania w ramach realizacji niniejszego zamówienia publicznego, z uwagi na przyjęty model
regulacji autorskich praw majątkowych nie będzie miał możliwości ich wykorzystania, gdyż będzie się to
wiązało z koniecznością wyzbycia się kluczowych, z punktu widzenia przedsiębiorstw z branży
informatycznej, składników majątkowych -w postaci autorskich praw majątkowych do oprogramowania
standardowego - często będących efektem wieloletnich prac Wykonawcy.
ODPOWIEDŹ:
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
zobowiązany do przekazania Wykonawcom treści zapytań, wraz z wyjaśnieniami. Po wnikliwej analizie
przytoczonej powyżej treści Zamawiający stwierdza, że zawiera następujące zapytanie: “Mając na
uwadze sposób uregulowania kwestii dotyczących praw autorskich, w tym w szczególności treść § 10
Projektu umowy Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje możliwość
wykorzystania przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia elementów standardowego
oprogramowania gotowego ogólnodostępnego na rynku, na które to oprogramowanie udzielona zostanie
Zamawiającemu standardowa licencja producenta oprogramowania?”. Zamawiający nie znajduje w
pozostałej treści zapytań, na które jest zobowiązany udzielić wyjaśnienia. Zamawiający wyjaśnia, że
określenie przedmiotu Zamówienia znajduje się w treści Ogłoszenia o Zamówieniu dotyczącym
niniejszego postępowania - rozdział II.1). Przedmiotem Zamówienia jest dostawa licencji
oprogramowania: a. standardowego, b. dziedzinowego. Definicje oprogramowania standardowego i
oprogramowania dziedzinowego przedstawione zostały w rozdziale pt. “Definicje i Skróty” Opisu
Przedmiotu Zamówienia pkt. 24 i 25.
Dotyczy: § 12 ust. 1 pkt 1-1 Części II SIWZ - Wzór umowy:
PYTANIE 19.
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający usunie ww. postanowienie umowne, albowiem
zgodnie z powyższym postanowieniem Zamawiający wymaga, aby „w ramach usługi gwarancyjne/'
Wykonawca nieodpłatnie wprowadzał zmiany programistyczne, wdrożeniowe i konfiguracyjne w

oprogramowaniu narzędziowym i aplikacyjnym systemu informacji przestrzennej (GIS), celem
rozwiązania zgłaszanych przez Zamawiającego problemów, podczas gdy w ocenie Wykonawcy
przedmiotowe żądanie wykracza dalece poza ramy instytucji gwarancji przewidzianej przez Kodeks
cywilny - zgodnie z treścią art. 577 § 1 k.c. udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia
gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz
sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu, natomiast treść § 12 ust. 1 pkt 1.1 nie
przewiduje uprawnień na wypadek nieposiadania przez przedmiot Umowy określonych właściwości, lecz
uprawnienia na wypadek wystąpienia „problemów Zamawiającego".
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie stwierdza sprzeczności treści § 12 ust. 1 pkt 1.1 z art. 577 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Zawiera on obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku wystąpienia wad przedmiotu
umowy. Wady przedmiotu umowy nazywane są przez Zamawiającego również problemami.

PYTANIE 20.
w jakim wymiarze Wykonawca zobowiązany będzie do „wprowadzania zmian programistycznych,
wdrożeniowych i konfiguracyjnych w oprogramowaniu narzędziowym i aplikacyjnym systemu informacji
przestrzennej (GIS)" - brak udzielenia takiej informacji uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę
należycie skalkulowanej oferty?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że treść § 12 ust. 1 pkt 1.1 zawiera obowiązki Wykonawcy i uprawnienia
Zamawiającego w przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy.

Dotyczy: § 12 ust. 1 pkt 2.1 i 2.2 Części II SIWZ - Wzór umowy:
PYTANIE 21.
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający usunie ww. postanowienie umowne, względnie
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że usługi opisane w tych postanowieniach będą zlecane Wykonawcy
na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego (np. w ramach zamówień uzupełniających), albowiem
zgodnie z powyższym postanowieniem Zamawiający przewiduje, aby „w ramach usługi gwarancyjnej"
Wykonawca zobowiązany był do „do stałego śledzenia obowiązujących przepisów prawa w zakresie
zapewnienia zgodności Aplikacji i treści w niej zawartych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa",
oraz by Wykonawca był zobowiązany do „wykonania oraz udostępnienia nieodpłatnie kolejnych
(nowych) wersji oprogramowania aplikacyjnego wynikających z uwzględnienia zmian w obowiązujących
przepisach prawa - w takim przypadku zmiany winny być dostarczone niezwłocznie, w terminie
umożliwiającym poprawną eksploatację systemu, z uwzględnieniem odpowiedniego czasu na
wprowadzenie zmian do systemu informacji przestrzennej (GIS), liczonego od dnia ogłoszenia zmian
przepisów w Dzienniku Ustaw RP".

Powyższe postanowienia SIWZ nie mogą się w ocenie Wykonawcy ostać, albowiem są wprost sprzeczne
z treścią art 29 ust 1 Prawa zamówień publicznych - Zamawiający nie opisał w sposób wyczerpujący
przedmiotu zamówienia, lecz założył wiele zdarzeń przyszłych i niepewnych, takich jak np. zmiany
przepisów prawa - ryzyko z tym związane zostało w całości przerzucone na Wykonawcę, który składając
ofertę nie jest w stanie jej należycie skalkulować, albowiem na dzień składania ofert nie wiadomo ile w
okresie obowiązywania gwarancji wprowadzonych zostanie nowelizacji przepisów zawartych z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa - tym samym Wykonawca nie wie jakie będą jego zobowiązania w tym
zakresie w przyszłości, co uniemożliwia należyte skalkulowanie ceny w zakresie tego elementu opisu
przedmiotu zamówienia.

Realizacja usług opisanych w wyżej wymienionych postanowieniach powinna być rozliczana przez
Strony odrębnie, poza podstawowym przedmiotem zamówienia - np. w ramach zamówień
uzupełniających zlecanych Wykonawcy.
ODPOWIEDŹ:
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
zobowiązany do przekazania Wykonawcom treści zapytań, wraz z wyjaśnieniami. Po wnikliwej analizie
przytoczonej powyżej treści Zamawiający stwierdza, że nie dotyczy ona wyjaśniania treści SIWZ. Z
powyższej treści wynika, że Wykonawca zrozumiał jaki jest przedmiot zamówienia co świadczy o
opisaniu go w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych
określeń. Zamawiający z należytą starannością przedstawił wszystkie wymagania i okoliczności mogące
mieć wpływ na sporządzenie oferty.

PYTANIE 22.
Dotyczy Część II SIWZ str. 21 pkt 6
Prosimy o potwierdzenie że całość warstwy prezentacji musi być odstępna z poziomu przeglądarki
internetowej, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania po stronie użytkownika. Czy
Zamawiający dopuszcza uzasadnione wyjątki od tej reguły?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie dopuszcza niezgodności oferty Wykonawcy z opisem przedmiotu zamówienia.
Wymagania w zakresie wykorzystania przeglądarki internetowej zostały określone, w opinii
Zamawiającego, jednoznacznie. Prawo Zamówień Publicznych nie nakłada na Zamawiającego
obowiązku udzielenia potwierdzania treści opisu przedmiotu zamówienia.

PYTANIE 23.
Dotyczy Cześć II SIWZ „Wymagania pojemności i wydajności systemu" pkt 3a)
W chwili obecnej zapis jest nieprecyzyjny i Wykonawca jest w stanie wymienić co najmniej klika
przykładów operacji, które nawet przy zastosowaniu najnowszych rozwiązań i technologii nie zostaną

wykonane w czasie nieprzekraczającym 3 sekund, np. selekcja wszystkich działek ewidencyjnych.
Prosimy o wskazanie grupy operacji i określenie maksymalnej liczby jednoczesnych uruchomień dla
wskazanych operacji.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający oczekuje spełnienia przez system oferowany przez Wykonawcę opisanych wymagań
pojemności i wydajności system.

PYTANIE 24.
Dotyczy Cześć II SlWZ „Wymagania ogólne dotyczące systemów dziedzinowych" pkt.1
Zapisy pkt w obecnym brzmieniu uniemożliwiają złożenie przez Wykonawcę należycie skalkulowanej
oferty. Zdaniem Wykonawcy naruszają przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Rozdział 2 Art.
29.1
Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć zmian w prawie jakie mogą wejść w życie w okresie, w którym
system będzie objęty gwarancją, w związku z tym nie jest w stanie należycie skalkulować oferty na tą
część przedmiotu zamówienia.
Wnosimy o zmianę ww. zapisu i ujęcie prac związanych z dostosowaniem systemu do nowych przepisów
w ramach osobnych umów lub świadczenia opieki autorskiej w określonym przez Zamawiającego
wymiarze godzin.
ODPOWIEDŹ:
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
zobowiązany do przekazania Wykonawcom treści zapytań, wraz z wyjaśnieniami. Po wnikliwej analizie
przytoczonej powyżej treści Zamawiający stwierdza, że nie dotyczy ona wyjaśniania treści SIWZ. Z
powyższej treści wynika, że Wykonawca zrozumiał jaki jest przedmiot zamówienia co świadczy o
opisaniu go w sposób w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i
zrozumiałych określeń. Zamawiający z należytą starannością przedstawił wszystkie wymagania i
okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

PYTANIE 25.
Dotyczy Część II SIWZ ,. Szczegółowe wymagania pozyskania danych planów miejscowych" pkt 2
Zapisy pkt w obecnym brzmieniu uniemożliwiają złożenie przez Wykonawcę należycie skalkulowanej
oferty. Zdaniem Wykonawcy naruszają przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Rozdział 2 Art.
29.1.
Wnosimy o podanie dokładnej liczby planów zagospodarowania przestrzennego które będą przedmiotem
prac wymienionych w „ Szczegółowe wymagania pozyskania danych planów miejscowych".
ODPOWIEDŹ:
Odpowiedź jak w pytaniu 1.

PYTANIE 26.
Dotyczy Części II SIWZ Szczegółowe wymagania pozyskania danych drogowych" pkt 1
Zapisy pkt w obecnym brzmieniu uniemożliwiają złożenie przez Wykonawcę należycie skalkulowanej
oferty. Zdaniem Wykonawcy naruszają przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Rozdział 2 Art.
29.1,
Wnosimy o podanie długości (w km) ulic miejskich wymienionych w pkt la) Wnosimy
o podanie długości (w km) ulic pozamiejskich wymienionych w pkt lb) Wnosimy o
podanie długości (w km) dróg nieutwardzonych wymienionych w pkt lc)
ODPOWIEDŹ:
Odpowiedź jak w pytaniu 2.

PYTANIE 27.
Dotyczy Cześć II SIWZ Szczegółowe

wymagania pozyskania danych sieci wodociągowej i

kanalizacyjnej" pkt 2
Zapisy pkt w obecnym brzmieniu uniemożliwiają złożenie przez Wykonawcę należycie skalkulowanej
oferty. Zdaniem Wykonawcy naruszają przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Rozdział 2 Art.
29.1.
Wnosimy o podanie łącznej długości sieci wodociągowej, która będzie przedmiotem prac wymienionych
w „Szczegółowe wymagania pozyskania danych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" pkt 2.
Wnosimy o podanie długości (w km) sieci magistralnej wymienionej w pkt 2a)
Wnosimy o podanie długości (w km) sieci rozdzielczej wymienionej w pkt 2b)
Wnosimy o ilości sztuk przyłączy wymienionych w pkt 2c). Jaka jest ich łączna długość, zdanie w pkt 2c)
jest niedokończone.
ODPOWIEDŹ:
Odpowiedź jak w pytaniu od 3 do 7

PYTANIE 28.
Dotyczy Cześć II SIWZ Szczegółowe wymagania pozyskania danych sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej pkt3
Zapisy pkt w obecnym brzmieniu uniemożliwiają złożenie przez Wykonawcę należycie skalkulowanej
oferty. Zdaniem Wykonawcy naruszają przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Rozdział 2 Art.
29.1.

Wnosimy o podanie długości sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, która będzie
przedmiotem prac wymienionych w „Szczegółowe wymagania pozyskania danych sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej" pkt 3.
Wnosimy o podanie długości (ilości? Brak jednostki!) sieci sanitarnej wymienionej w pkt 3a) Wnosimy o
podanie długości (ilości? Brak jednostki!) sieci ogólnospławnej wymienionej w pkt 3b) Wnosimy o
podanie długości sieci deszczowej wymienionej w pkt 3c)
Wnosimy o podanie długości ilości sztuk przyłączy i ich łącznej długości, wymienionych w pkt 3d)
ODPOWIEDŹ:
Odpowiedź jak w pytaniu od 3 do 7.

PYTANIE 29.
Dotyczy Cześć II SIWZ

Szczegółowe wymagania pozyskania danych sieci wodociągowej i

kanalizacyjnej" pkt 4
Zapisy pkt w obecnym brzmieniu uniemożliwiają złożenie przez Wykonawcę należycie skalkulowanej
oferty. Zdaniem Wykonawcy naruszają przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Rozdział 2 Art.
29. 1Wnosimy o podanie ilości arkuszy mapy branżowej, jej skali, układu współrzędnych i zakresu zawartości,
wymienionej w pkt4a)
Wnosimy o podanie ilości plików mapy branżowej, formatu plików, zastosowanego układu
współrzędnych i zakresu zawartości, wymienionych w pkt 4b)
Wnosimy o podanie informacji nt. formatu i zakresu zawartości bazy branżowej wymienionej w pkt 4c)
ODPOWIEDŹ:
Odpowiedź jak w pytaniu 7.

PYTANIE 30.
Dotyczy Część. II SIW7 ..Szczegółowe wymagania pozyskania danych sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej" pkt 5
Zapisy pkt w obecnym brzmieniu uniemożliwiają złożenie przez Wykonawcę należycie skalkulowanej
oferty. Zdaniem Wykonawcy naruszają przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Rozdział 2 Art.
29.1.
Wnosimy o podanie ilości sztuk dokumentacji podwykonawczej w postaci analogowej która ma
zostać przetworzona w celu pozyskania danych.
Wnosimy o podanie długości (w km) sieci wodociągowej wymienionej w pkt 5a)

Wnosimy o podanie długości {w km) odcinków przyłączy sieci wodociągowej wymienionych w pkt 5b)
Wnosimy o podanie długości (w km) odcinków sieci kanalizacyjnej wymienionych w pkt 5c)
ODPOWIEDŹ:
Odpowiedź jak w pytaniu 8.

PYTANIE 31.
Dotyczy Część II SIWZ „Szczegółowe wymagania pozyskania danych sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej" pkt 6
Zapisy pkt w obecnym brzmieniu uniemożliwiają złożenie przez Wykonawcę należycie skalkulowanej
oferty. Zdaniem Wykonawcy naruszają przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Rozdział 2 Art.
29.1.
Wnosimy o podanie ilości odbiorców w wykazie punktów przyłączenia wymienionych w pkt. 6a)
Wnosimy o podanie formatów danych w jakich zostanie przekazany wykaz odbiorców wymienionych w
pkt 6a). W indeksie górnym znajduje się błąd zamiast „Liczba zostanie podana przez Zamawiającego po
podpisaniu umowy" powinno być „Format (...)". Wnosimy o podanie ilości wodomierzy w wykazie
wymienionym w pkt 6b)
Wnosimy o podanie formatów danych w jakich zostanie przekazany wykaz wodomierzy, W indeksie
górnym znajduje się błąd zamiast „Liczba zostanie podana przez Zamawiającego po podpisaniu umowy"
powinno być „Format (...)".
ODPOWIEDŹ:
Ilość wodomierzy głównych na terenie miasta i gminy Lubsko wynosi - 3495 szt.
Istnieją jednak budynki , które mają zamontowane od dwóch do czterech wodomierzy głównych,
a przyłącze jest jedno.
Format danych – wersja papierowa, wydruk.

PYTANIE 32.
Dotyczy Cześć II SIWZ ..Wymagania dotyczące bazy danych" oraz Szkolenie 1 - Oracle Databse
11gXE.
W rozdziale „Wymagania dotyczące bazy danych" Zamawiający nie wymienia na wprost
oprogramowania Oracle Databse 11g XE natomiast później w opisie szkoleń wskazuje na konieczność
przeprowadzenia szkolenia z zakresu Oracle Databse 11g XE.
Czy w przypadku wdrożenia innego silnika bazy danych niż Oracle Databse 11g XE wykonawca będzie
miał w dalszym ciągu zapewnić szkolenie z silnika Oracle Databse 11g XE? Wnosimy o stosowną
modyfikację zapisów SIWZ.
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z treścią rozdziału II.1.4) pt. “Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia”
ogłoszenia o zamówieniu “Jeśli SIWZ przywołuje nazwy markowe, bądź nazwę producenta lub niektóre
charakterystyczne dla producenta wymiary, dopuszcza się - w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu

konkurencji na rynku - dostarczenie w ramach zamówienia materiałów, rozwiązań równoważnych,
spełniających wymagania opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Pomimo dołożenia wszelkich
starań, w OPZ mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre
charakterystyczne dla konkretnego producenta wymiary. Gdziekolwiek takie zapisy występują,
niezależnie od kontekstu w jakim zostały użyte, nie stanowią elementu opisu przedmiotu zamówienia i
tym samym nie są one wiążące dla wykonawcy. W szczególności ew. nazwy własne lub znaki towarowe
nie mogą być odczytywane jako wskazanie preferencji Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały-urządzenia-sprzęt-licencje, spełniające wymagania
techniczne, jakościowe i użytkowe wyspecyfikowane w OPZ. Ponadto Wszędzie tam, gdzie podano
parametry techniczne materiału-urządzenia-sprzętu należy dobierać takie, których parametry w
typoszeregach producentów są najbliższe tym wyspecyfikowanym chyba, że w OPZ jednoznacznie
wskazano szczególne zasady doboru urządzeń w oparciu o wyspecyfikowane parametry.” Przytoczone
zapisy zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu jednoznacznie wskazują, że Wykonawca będzie miał
obowiązek zapewnienia szkolenia równoważnego i nie ma potrzeby modyfikacji SIWZ.

Pismo zatwierdził i zaakceptował:
Z up. Burmistrza
Iwona Poszwa – Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych
Umieszczono na stronie internetowej www.bip.lubsko.pl/zamówienia_publiczne
Jednocześnie została zmodyfikowana przez Zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia wraz ze zmianą ogłoszenia w zakresie kryteriów oceny ofert. Zmiany w części I - dotyczącej
kryteriów oceny ofert, w Części II – Wzór umowy i w Części III - dotyczącej opisu przedmiotu
zamówienia. Zmiany zostały zamieszczone na ww. stronie internetowej.

