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                                                                                                                            Góra Kalwaria , 2021.08.10 

ODPOWIEDŹ nr 1 do sprawy ZGK/ZO/06/2021   

         

 
Dotyczy:     postępowania przetargowego w trybie ZAPYTANIA OFERTOWEGO ogłoszonego  przez Zakład   
                   Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii na „ Zakup i wdrożenie GIS – systemu informacji  
                   geograficznej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Górze Kalwarii.”-  nr  postępowania  
               ZGK/ZO/06/2021    
 
  
                Zgodnie z art 135 ust.2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych – [Dz. Ustaw 2019, poz.1843 z późn.zm.]  Zamawiający dokonuje odpowiedzi na zadane 
pytania w poniższym zakresie;    
 
PYTANIE NR 1 
Prosimy o udzielenie informacji jaki jest planowany przez Zamawiającego harmonogram oraz termin realizacji zamówienia 
(dostarczenia dostępu do platformy GIS). W zapytaniu ofertowym w sekcji Termin realizacji zamówienia określono jedynie 
okres obowiązywania umowy - 60 miesięcy od dnia podpisania umowy. Ponadto w §5 ust. 2 załącznika nr 3 do zapytania 
ofertowego - istotne postanowienia umowy, określono, że dostęp do Platformy GIS Zamawiający otrzyma według 
harmonogramu, który ma stanowić załącznik do Umowy, jednak brakuje dodatkowych szczegółów określających, jak ma 
przebiegać ów harmonogram (brak załącznika). 
 

ODPOWIEDŹ; W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający, poniżej przedstawia załącznik nr 3 do 
istotnych postanowień umowy tj; WZÓR  harmonogramu prac objętych zamówieniem publicznym z 
podaniem terminów realizacji. 
 
 

Załącznik nr 3 do umowy nr ................ z dnia ................... r. 
 

Etapy realizacji  
przedmiotu zamówienia 

 

Czynności w ramach etapów  
realizacji przedmiotu zamówienia 

Terminy 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI 
WYKONAWCY 

a) wykonanie cyfryzacji standard ,                 3 miesiące 

b) dostarczenie licencji programu GIS, 3 miesiące 

c) dostarczenie wersji mobilnej programu , 3 miesiące 

d) HOSTING (udostępnienie zasobów serwerowni 
przez dostawcę na warunkach zaoferowanych 
w ofercie 

 

3 miesiące 

WDROŻENIE SYSTEMU GIS  

– cyfryzacja do  60 dni. 

 

1) Instalacja oprogramowania,  3 miesiące 

2) Konfiguracja oprogramowania 3 miesiące 

3) Import danych do Systemu GIS 3 miesiące 

4) Integracja z innymi systemami IT 3 miesiące 

5) Testowanie oprogramowania,  3 miesiące 

6) Dostarczenie dokumentacji. 3 miesiące 
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