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                                                                                                                            Góra Kalwaria , 2021.08.12 

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 
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia, rozdział 6. (Wyświetlanie danych na mapie): Czy Zamawiający może 
potwierdzić, że pisząc „Mapa Systemu ma być wyposażona w narzędzie umożliwiające interaktywny pomiar 
odległości. Narzędzie ma wskazywać długość pomierzonych segmentów oraz sumaryczną długość mierzonego 
odcinka oraz podawać na bieżąco długość rysowanego fragmentu.” miał na myśli podawanie na bieżąco długość 
mierzonego fragmentu? 

ODPOWIEDŹ; Zamawiający potwierdza, że pisząc „Mapa Systemu ma być 
wyposażona w narzędzie umożliwiające interaktywny pomiar odległości. Narzędzie 
ma wskazywać długość pomierzonych segmentów oraz sumaryczną długość 
mierzonego odcinka oraz podawać na bieżąco długość rysowanego fragmentu.” miał 
na myśli podawanie na bieżąco długość mierzonego fragmentu. 
 
PYTANIE NR 2 
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia, rozdział 6. (Wyświetlanie danych na mapie): „Mapa ma posiadać 
narzędzie umożliwiające wyświetlenie wybranego widoku mapy w aplikacji StreetView.” Czy Zamawiający 
dopuszcza, aby zamiast aplikacji StreetView, Zamawiający miał dostęp do wielu podkładów tematycznych, w tym 
mapy topograficznej, zobrazowań satelitarnych czy też Open Street Map 

ODPOWIEDŹ; Zamawiający dopuszcza, aby zamiast aplikacji StreetView, 
Zamawiający miał dostęp do wielu podkładów tematycznych, w tym mapy 
topograficznej, zobrazowań satelitarnych czy też Open Street Map. 
 

 
PYTANIE NR 3 
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia, rozdział 8. (Wersja mobilna programu) i 9. (Aplikacja mobilna): Czy 
Zamawiający pisząc o aplikacji mobilnej w rozdziale 9. ma na myśli aplikację natywną? Jeżeli tak, to czy 
Zamawiający dopuszcza dostarczenie tylko wersji mobilnej systemu GIS jako aplikacji dedykowanej w 
przeglądarce internetowej bez ograniczenia ilości pracowników i z funkcjonalnością wskazaną w rozdziale 9., 
ale bez dostarczania aplikacji mobilnej natywnej opisanej w punktach a-d? 

ODPOWIEDŹ; Intencją zamawiającego jest pozyskanie aplikacji natywnej jako 
bezpośredniej aplikacji służącej do bezpośredniego przeglądania GIS. 

 
PYTANIE NR 4 
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia, rozdział 10. (Awarie):  

 
 „System ma mieć możliwość wysyłki SMS (Zamawiający dopuszcza integrację z bramką SMS 

zewnętrznego dostawcy/usługi),  

ODPOWIEDŹ; tak dopuszczamy. 
 SMS mają być wysłane do odbiorców, którzy zostali wskazani, jako osoby pozbawione dostępu do wody 

w wyniku awarii,  

ODPOWIEDŹ; tak potwierdzamy. 
 System ma umożliwiać wysyłkę SMS o dowolnej treści do dowolnie wyfiltrowanej grupy klientów, do 

których Zamawiający ma numer telefonu komórkowego oraz odpowiednie zgody formalne”  
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ODPOWIEDŹ; nie. 
 

 W jaki sposób będą wskazywane osoby pozbawione dostępu do wody w wyniku awarii wody?  

ODPOWIEDŹ; na podstawie systemu bilingowego. 
 

 Czy Zamawiający posiada już zewnętrznego dostawcę bramki SMS z którym należy dokonać integracji 
czy też pozostawia tę kwestię Wykonawcy? 

ODPOWIEDŹ; Zamawiający  nie posiada  zewnętrznego dostawcy bramki SMS z 
którym należy dokonać integracji . Pozostawia tę kwestię Wykonawcy  i oczekuje 
propozycji złożonych w ofercie. 
 
PYTANIE NR 5 
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia, rozdziału 12. (Archiwum/Teczki): „Warstwa powstała ze stworzonych zasięgów ma być 
dostępna w części przeglądarkowej Systemu oraz w QGIS.” oraz Istotnych postanowień umowy, §2, ust. 6: „Umowa nie 
obejmuje prawa do instalowania i kopiowania oprogramowania Platformy GIS na własne komputery Zamawiającego z 
wyłączeniem Aplikacji Mobilnej oraz Wtyczki ……………………………………do QGIS.”  

 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający wymaga oprogramowania QGIS licencjonowanego jako 
opensource w kontekście tego wdrożenia oraz czy Zamawiający jest świadomy, że podtrzymując powyższe wymagania 
utrudnia uczciwą konkurencję? Skonstruowanie wymogu, w wyżej przytoczony sposób, jest równoznaczne z tym, że 
zamówienie nie może być realizowane przy wykorzystaniu oprogramowania komercyjnego. Wymóg ten utrudnia uczciwą 
konkurencje poprzez wykluczenie z postępowania wykonawców posiadających w swojej ofercie oprogramowania 

komercyjne. W związku z powyższym, w celu uniknięcia ograniczenia konkurencyjności, wnosimy o zmianę 
powyższego zapisu, tak aby dopuszczał on rozwiązania komercyjne do udziału w postępowaniu. 

ODPOWIEDŹ; Zamawiający wskazując QGIS – oprogramowanie licencjonowane jako 
opensource nie miał intencji ograniczania dostępu do zamówienia oferentom 
komercyjnym. Wręcz przeciwnie – dzięki wskazaniu narzędzia opartego na otwartej 
licencji umożliwił dostęp każdemu oferentowi do Zamówienia. 
Wykorzystanie wskazanego oprogramowania opensource stanowi jeden z sposobów 
uzyskania dostępu do systemu oprócz aplikacji webowej oraz aplikacji mobilnej. 
Zamawiający zezwala na wykorzystanie komercyjnego oprogramowania , jednak 
przy założeniu iż, nie będzie ponosił z tego tytułu kosztów licencji i utrzymania 
licencji dla nieograniczonej liczby użytkowników aplikacji desktop wykorzystywanej 
do tego celu. Sposób implementacji tego typu rozwiązania to np. dedykowana 
wtyczka do aplikacji pozwalająca na pobieranie i edycję danych ( z systemów 
opensource jak i komercyjnych ). 
 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania komercyjne do udziału w postępowaniu i 
dokonuje modyfikacji OPZ i zapisów Istotnych postanowień umowy w poniższym 
zakresie: 
 

W załączniku nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO – OPZ 
 

12.    ARCHIWUM/TECZKI 
 

 System ma posiadać narzędzia pozwalające wygodnie przeglądać skany dokumentacji z archiwum: 
 System ma mieć możliwość stworzenia zasięgu, do którego przypisana zostanie dowolna liczba 

skanów dokumentacji w postaci plików PDF lub PNG/TIFF, 
 Każdy tego typu obiekt powinien być opisany atrybutami, którymi ma zarządzać administrator (np. 

Numer teczki, fizyczna lokalizacja itp.), 
 Na podstawie wprowadzanych danych ma powstać Rejestr Dokumentacji, który można filtrować po 

zadanych kryteriach. 
 Warstwa powstała ze stworzonych zasięgów ma być dostępna w części przeglądarkowej Systemu oraz 

w QGIS lub innych rozwiązaniach komercyjnych 
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W załączniku nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO – Istotne postanowienia umowy 

                                                                                       w parg.2 pkt 6  
 

6. Umowa nie obejmuje prawa do instalowania i kopiowania oprogramowania 
Platformy GIS na własne komputery Zamawiającego z wyłączeniem Aplikacji 
Mobilnej oraz Wtyczki ……………………………………do QGIS lub innych rozwiązań 
komercyjnych. 
 
 
PYTANIE NR 6 
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia, rozdział 13, Moduł hydranty: Czy Zamawiający dopuszcza, aby System 
posiadał jedynie możliwość wizualizowania na mapie hydrantów, którym termin wykonania przeglądu minął lub 
minie w najbliższym czasie? 

ODPOWIEDŹ; Zamawiający dopuszcza, aby System posiadał możliwość 
wizualizowania na mapie hydrantów, którym termin wykonania przeglądu minął lub 
minie w najbliższym czasie, ale także informacje z przeprowadzonych badań 
hydrantów. 
 

PYTANIE NR 7 
W Opisie Przedmiotu Zamówienia w rozdziale 14. (Abonament miesięczny) Zamawiający wymaga zapewnienia 
hostingu Systemu przez 36 miesięcy, natomiast w Istotnych postanowieniach umowy w §5 (Czas trwania umowy 
oraz Dostęp Do Platformy GIS) ust. 1. Zamawiający pisze, że umowa zawarta będzie na 60 miesięcy. Ze względu 
na rozbieżności czasowe prosimy o ujednolicenie zapisów w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ; Zarówno Hosting systemy jak i abonament miesięczny ma  
obowiązywać 60 m-cy. Zamawiający dokonuje modyfikacji w tym zakresie. 
 
PYTANIE NR 8   
W Istotnych postanowieniach umowy, w § 10 ust. 1. Zamawiający pisze: „Wykonawca udziela Zamawiającemu 
niezbywalnej i niewyłącznej licencji na legalne korzystanie z oprogramowania ……………………………GIS którego jest 
właścicielem w zakresie zgodnym z celem i zakresem Umowy.”. Zamawiający formułując powyższe wymaganie 
zastrzegł, że Wykonawca musi być właścicielem oferowanego rozwiązania GIS. W praktyce oznacza to, że w 
postępowaniu może wziąć udział tylko wykonawca, który sam jest producentem oprogramowania GIS. 
Podkreślić należy, że na rynku funkcjonuje szereg podmiotów zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 
które nie są producentami przedmiotowego oprogramowania, ale dystrybutorami takiego oprogramowania. 
Dystrybutor nie jest uprawniony z tytułu majątkowych praw autorskich do danego produktu, ale ma prawo do 
rozpowszechniania go, pośrednicząc w zawarciu umowy licencyjnej przez producenta i klienta końcowego lub 
też udzielając sublicencji 

 Tymczasem, w przypadku przedmiotowego postępowania Zamawiający bez żadnego uzasadnienia 
zablokował możliwość ubiegania się o realizację zamówienia każdemu kto nie jest producentem 
przedmiotowego oprogramowania. Takie ograniczenie nie ma żadnego uzasadnienia w obiektywnych 
potrzebach Zamawiającego. Z punktu widzenia Zamawiającego istotne jest nie to, kto jest właścicielem 
oprogramowania, ale to, czy wykonawca zapewni mu uprawnienia licencyjne w zakresie odpowiednim do 
zgodnego z prawem korzystania z oprogramowania. Pozostawienie takiego wymogu w postępowaniu 
prowadzi bezpośrednio do ograniczenia konkurencji poprzez wykluczenie z postępowania wykonawców 
posiadających w swojej ofercie oprogramowanie standardowe zewnętrznych producentów. W związku z 
powyższym wnioskujemy o modyfikację powyższego zapisu na „Wykonawca udziela Zamawiającemu 
niezbywalnej i niewyłącznej licencji na legalne korzystanie z oprogramowania ……………………………GIS w zakresie 
zgodnym z celem i zakresem Umowy oraz umową licencyjną producenta.” 

 
ODPOWIEDŹ; Zamawiający dopuszcza oprogramowanie standardowe zewnętrznych 
producentów i wyraża zgodę na modyfikację zapisu w Istotnych postanowieniach 
umowy, w § 10 ust. 1 na ;  

„Wykonawca udziela Zamawiającemu niezbywalnej i niewyłącznej licencji na 
legalne korzystanie z oprogramowania ……………………………GIS w zakresie zgodnym z 
celem i zakresem Umowy oraz umową licencyjną producenta.” 
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PYTANIE NR 9 
W ramach przedmiotu umowy Zamawiający wymaga integracji z innymi systemami IT. Zwracamy się z prośbą o 
uszczegółowienie zakresu prac dotyczącego każdej z integracji, którą Wykonawca ma wykonać w ramach 
przedmiotu umowy tak, aby potencjalny Wykonawca mógł oszacować koszty przed złożeniem oferty cenowej. 
Wykonawca nie znając zakresu integracji przed składaniem ofert nie może właściwie oszacować ceny 
wykonania tej części zadania. Taka sytuacja wpływa niekorzystnie nie tylko na potencjalnych Wykonawców, ale 
także na interes Zamawiającego, który powinien kierować się zasadą gospodarności przy wydatkowaniu 
środków publicznych i zadbać o jak najbardziej wiarygodną wycenę przedmiotu umowy oraz możliwość 
składania jak największej ilości ofert, aby umożliwić uczciwą konkurencję, która ma przełożenie na cenę oferty 

 
ODPOWIEDŹ; Zamawiający wymaga integracji z innymi systemami IT tj: 

 System Unisoftu, 

 wewnętrzna Scada, 

 2 dostawców zewnętrznych scady, 

 monitoring floty pojazdów Juwentus 

 
PYTANIE NR 10 
Zamawiający wymaga importu danych do Systemu GIS. Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dane, 
które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy? W jakiej formie będą materiały przekazane od 
Zamawiającego? Czy będą to dane w formie cyfrowej czy analogowej? Zwracamy się z prośbą o 
uszczegółowienie formatów danych, ich ilości i jakości. 

ODPOWIEDŹ; Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dane, które są niezbędne 
do wykonania przedmiotu umowy jak; 

 Cyfrowe dane z PODGIK,  

 mapy papierowe w ilości ok. 1000szt.  

 
PYTANIE NR 11 

 
W Istotnych postanowieniach umowy w §6 (Wynagrodzenie), ust. 3 Zamawiający wymaga dostarczenia licencji 
dla nielimitowanej liczby użytkowników. Zwracamy się z prośbą o określenie ilu pracowników Przedsiębiorstwa 
potrzebuje dostępu do zaawansowanej edycji danych geometrycznych a ilu do edycji tylko danych opisowych? Z 
naszej wiedzy i doświadczenia jesteśmy w stanie stwierdzić iż w przedsiębiorstwach o podobnej wielkości, 
dostęp do zaawansowanej edycji geometrycznej dla 2 jednoczesnych użytkowników wydaje się zaspokajać 
potrzeby, zachować bezpieczeństwo danych i jednocześnie być zgodne z zasadą gospodarności i zasadami 
wydatkowania finansów publicznych. Udostępnianie nielimitowanej liczbie użytkowników możliwości 
zaawansowanej edycji danych geometrycznych, które są stosunkowo rzadko modyfikowane, może spowodować 
niekontrolowane lub przypadkowe zmiany danych lub ich utratę. Mając na uwadze powyższe, czy Zamawiający 
potwierdza, że system będzie obsługiwany przez 2 użytkowników, którzy wymagają dostępu do aplikacji 
desktopowej, dzięki której mają możliwość zaawansowanej edycji danych geometrycznych a w związku z tym 
dostarczenie 2 takich licencji będzie wystarczające, biorąc pod uwagę to, że w środowisku www system nie 
będzie posiadał ograniczeń co do ilości użytkowników? 

ODPOWIEDŹ; Zamawiający potwierdza, że system będzie obsługiwany przez 2-3 
użytkowników, którzy wymagają dostępu do aplikacji desktopowej, dzięki której 
mają możliwość zaawansowanej edycji danych geometrycznych a w związku z tym 
dostarczenie 2 takich licencji będzie wystarczające, biorąc pod uwagę to, że w 
środowisku www system nie będzie posiadał ograniczeń co do ilości użytkowników. 
Pozostali mają mieć dostęp edycji danych wg przypisanych przez administratora 
kryteriów i kompetencji. 
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