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RZECZPOSPOLITA  POLSKA 

GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU 
 

 

 Warszawa,    13  kwietnia 2017 r. 

 BO-ZP.2610.41.2016.IZ.CAPAP.ZSIN Faz. K-GESUT 

 

  

   

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pod nazwą: ,,Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach 

projektów CAPAP, ZSIN Faza II i K-GESUT wraz ze szkoleniami. Nr ref. BO-

ZP.2610.41.2016.IZ.CAPAP. ZSIN Faza II. K-GESUT”. 

 

 

WYJAŚNIENIA i ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” 

działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 i 4 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) 

przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1. 

Zgodnie z odpowiedziami na pytania (60, 61, 63) warunkiem KONIECZNYM jest, aby 

zarówno pytanie jak i odpowiedź walidowała się podstawowym schematem OpenLS 

http://schemas.opengis.net/ols/1.2/. Schemat ten (jak to wynika z samego standardu OpenLS) 

nie posiada elementów pozwalających na zakodowanie niektórych  WYMAGANYCH 

informacji o adresie (pytania 62, 65). Aby była możliwość zakodowania tych informacji 

niezbędne jest zdefiniowanie profilu usługi OpenLS (z rozszerzonym zakresem 

informacyjnym).  

a) Czy w celu uzyskania „poprawności merytorycznej odpowiedzi” usługi OpenLS 

Wykonawca  ma rozszerzyć zakresu informacji dostarczanego przez podstawowy 

zakres standardu OpenLS v1.2? 

b) Jeśli tak to Czy Zamawiający dopuszcza zdefiniowanie profilu usługi OpenLS w 

oparciu o profil GUGiK  OpenLS dostępny pod adresem: 

http://www.geoportal.gov.pl/documents/10179/26435/G2_Przewodnik_uzytkownika_

1.04_Uzupe%C5%82nienie_iMapLiteAPI+i+OpenLS+Zalacznik+1_Profil+OLS+GU

GiK+1.01.pdf/74fa9821-abf7-4a5e-a328-d91cfaedd6f1? Jeżeli nie o prosimy o 

wskazanie w jaki sposób Oferent powinien zapewnić jednoczesne spełnieni warunków? 

 

Odpowiedź na Pytanie 1: 

http://schemas.opengis.net/ols/1.2/
http://www.geoportal.gov.pl/documents/10179/26435/G2_Przewodnik_uzytkownika_1.04_Uzupe%C5%82nienie_iMapLiteAPI+i+OpenLS+Zalacznik+1_Profil+OLS+GUGiK+1.01.pdf/74fa9821-abf7-4a5e-a328-d91cfaedd6f1
http://www.geoportal.gov.pl/documents/10179/26435/G2_Przewodnik_uzytkownika_1.04_Uzupe%C5%82nienie_iMapLiteAPI+i+OpenLS+Zalacznik+1_Profil+OLS+GUGiK+1.01.pdf/74fa9821-abf7-4a5e-a328-d91cfaedd6f1
http://www.geoportal.gov.pl/documents/10179/26435/G2_Przewodnik_uzytkownika_1.04_Uzupe%C5%82nienie_iMapLiteAPI+i+OpenLS+Zalacznik+1_Profil+OLS+GUGiK+1.01.pdf/74fa9821-abf7-4a5e-a328-d91cfaedd6f1
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Zamawiający informuje, że zakres wymaganych w odpowiedzi informacji o adresie zostaje 

ograniczony do atrybutów: 

• Miejscowość 

• Kod pocztowy 

• Ulica  

• Nr porządkowy 

Powyższe informacje o adresie mogą zostać zwrócone w postaci ‘free form text”. 

Powyższe wyjaśnienie modyfikuje odpowiedź udzieloną na pytanie nr 62.  

W związku z powyższym wyjaśnieniem, Zamawiający informuje, iż nie zezwala Wykonawcy 

na definiowanie własnych profili OpenLS. 

 

Pytanie 2. 

Dotyczy: 

Odpowiedzi na pytanie 60 

Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem „poprawność składni zapytania i odpowiedzi” 

Zamawiający rozumie bezbłędną walidację pliku XML zapytania/odpowiedzi właściwym dla 

danego punktu testowego schematem XSD (w przypadku punktów testowych ST.01 będzie to 

schemat XSD dostępny pod adresem http://schemas.opengis.net/ols/1.2/).  

 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie 1, przez ocenę 

„poprawność składni zapytania i odpowiedzi” rozumie się bezbłędną walidację pliku XML 

zapytania/odpowiedzi właściwym dla profilu opracowanego przez Oferenta schematem XSD. 

Schemat ten musi być przekazany przez Oferenta Zamawiającemu podczas prezentacji próbki 

i jego ocena na zgodność z zasadami budowy profilu określonymi przez normy ISO z serii 

19100, będzie częścią oceny „poprawność składni zapytania i odpowiedzi”. 

 

Odpowiedź na Pytanie 2: 

Zamawiający podtrzymuje odpowiedź udzieloną na pytanie 60, tj. 

„Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem „poprawność składni zapytania i odpowiedzi” 

Zamawiający rozumie bezbłędną walidację pliku XML zapytania/odpowiedzi właściwym dla 

danego punktu testowego schematem XSD (w przypadku punktów testowych ST.01 będzie to 

schemat XSD dostępny pod adresem http://schemas.opengis.net/ols/1.2/).” 

 

 

Pytanie 3. 

W Załączniku nr 1 do SOPZ- Rejestr licencji z dnia 16.03.2017 Zamawiający wykazał 

posiadania posianie licencji komercyjnych na środowisku testowo-szkoleniowym: 

 

14 szt Licencja Komercyjna ArcGIS for Server Enterprise Standard na serwer o max. 4 

rdzeniach 

2 Licencja komercyjna ArcGIS for INSPIRE  Enterprise na serwer o max. 4 rdzeniach 

 

W celu oszacowania wartości ATiK prosimy o potwierdzenie czy są to licencje komercyjne czy 

też typowe dla środowiska testowo-szkoleniowego licencje typu Staging? 
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Odpowiedź na Pytanie 3: 

Zamawiający wyjaśnia, iż licencje wskazane dla środowiska testowo-szkoleniowego są 

licencjami typowymi dla środowiska testowo-szkoleniowego typu Staging. 

 

Pytanie 4. 

Dotyczy: 

4.1.1. Scenariusz testowy ST.01 – wykonanie prototypu usługi OpenLS  

4.1.1.3 Punkt testowy PT.0103 - wyszukanie wszystkich adresów budynków o wskazanej 

funkcji w określonej odległości od budynku o podanej nazwie 

 

Pytanie: 

Mając na względzie praktyczny aspekt realizacji zapytań do usługi OpenLS, prosimy o 

potwierdzenie, że pojęcie „w określonej odległości od budynku” należy rozumieć jako 

wszystkie adresy budynków „w odległości nie większej niż”. Jeżeli nie, to prosimy o wskazanie 

jak należy rozumieć powyższe kryterium zapytania. 

Odpowiedź na Pytanie 4: 

Zamawiający potwierdza, że pojęcie „w określonej odległości od budynku” należy rozumieć 

jako wszystkie adresy budynków „w odległości nie większej niż”. 

 

Pytanie 5. 

Dotyczy: 

Odpowiedzi na pytanie 73 

Zamawiający zmienia treść Załącznika 9 do SIWZ – Tabela 3 Punktacja punktów testowych 

dla scenariusza ST.02  

 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem „ocena składni zapytania i odpowiedzi” 

Zamawiający rozumie bezbłędną walidację pliku XML zapytania/odpowiedzi schematem XSD 

dostępnym pod adresem http://schemas.opengis.net/wps/2.0/wps.xsd. 

Odpowiedź na Pytanie 5: 

Pod pojęciem „ocena składni zapytania i odpowiedzi” Zamawiający rozumie bezbłędną 

walidację pliku XML zapytania/odpowiedzi schematem XSD dostępnym pod adresem 

http://schemas.opengis.net/wps/2.0. 

 

Pytanie 6. 

Dotyczy: 

Odpowiedzi na pytanie 73 

http://schemas.opengis.net/wps/2.0/wps.xsd
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Zamawiający zmienia treść Załącznika 9 do SIWZ – Tabela 3 Punktacja punktów testowych 

dla scenariusza ST.02  

 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że Oferent otrzyma 1 punkt w przypadku poprawnej składni 

zapytania oraz odpowiedzi. W przeciwnym wypadku (składnia zapytania lub odpowiedzi 

będzie niepoprawna) oferent otrzyma 0 punktów za cały punkt testowy (dotyczy to również 

PT.0205). 

Odpowiedź na Pytanie 6: 

Zamawiający podtrzymuje zmienioną treść Załącznika 9 do SIWZ – Tabela 3 Punktacja 

punktów testowych dla scenariusza ST.02.  

W przypadku punktów testowych od PT.0201 do PT.0204 wymienione kryteria punktacji 

muszą być spełnione łącznie tj.: poprawność składni zapytania, poprawność składni zapytania 

odpowiedzi, poprawność merytoryczna zapytania, poprawność merytoryczna odpowiedzi. 

W przypadku punktu testowego PT.0205, ocenie podlega składnia zapytania oraz odpowiedzi  

(0 albo 1 punkt) oraz merytoryczna zawartość raportu (od 0 do 5 punktów). 

 

Pytanie 7. 

Dotyczy: 

Odpowiedzi na pytanie 73 

Zamawiający zmienia treść Załącznika 9 do SIWZ – Tabela 3 Punktacja punktów testowych 

dla scenariusza ST.02  

 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że przez stwierdzenie „ocena składni zapytania i odpowiedzi oraz 

poprawność merytoryczna zapytania i odpowiedzi” należy rozumieć, że nieprawidłowa 

składnia pytania lub odpowiedzi lub negatywna odpowiedź merytoryczna będą skutkować 

otrzymaniem przez Oferenta 0 punktów za dany punkt testowy.  

Odpowiedź na Pytanie 7: 

Zamawiający potwierdza, że przez stwierdzenie „ocena składni zapytania i odpowiedzi oraz 

poprawność merytoryczna zapytania i odpowiedzi” należy rozumieć, że nieprawidłowa 

składnia pytania lub odpowiedzi lub negatywna odpowiedź merytoryczna będą skutkować 

otrzymaniem przez Oferenta 0 punktów za dany punkt testowy. 

 

Pytanie 8. 

Dotyczy: 

Odpowiedzi na pytanie 73 

Zamawiający zmienia treść Załącznika 9 do SIWZ – Tabela 3 Punktacja punktów testowych 

dla scenariusza ST.02  
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4.1.2.5 Punkt testowy PT.0205 – pobranie raportu z walidacji danych 

 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku otrzymania przez oferenta 0 punktów łącznie za 

kryterium „ocena merytoryczna zawartości raportu” oferent otrzyma 0 punktów za cały punkt 

testowy. Jeżeli nie, to prosimy o potwierdzenie, że w przypadku Punktu testowego PT.0205 

ocena składni zapytania i odpowiedzi i ocena merytoryczna zawartości raportu są oceniane  

niezależnie i otrzymanie 0 punktów za jeden z nich nie skutkuje automatycznie otrzymaniem 0 

punktów za cały punkt testowy. 

Odpowiedź na Pytanie 8: 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku Punktu testowego PT.0205 ocena składni zapytania 

i odpowiedzi i ocena merytoryczna zawartości raportu są oceniane niezależnie i otrzymanie 0 

punktów za jeden z nich nie skutkuje automatycznie otrzymaniem 0 punktów za cały punkt 

testowy. 

 

Pytanie 9. 

Dotyczy: 

2. Wymagania dotyczące Próbki 

Próbka musi zawierać oprogramowanie umożliwiające skorzystanie z usług za pomocą klienta, 

uruchamianego w przeglądarce internetowej. Klient usługi musi posiadać funkcjonalność 

umożliwiającą przeprowadzenie dedykowanego dla niego scenariusza testowego. 

 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że przez funkcjonalność klienta usługi umożliwiającą 

przeprowadzenie dedykowanego dla niego scenariusza testowego może być rozumiana 

funkcjonalność rozszerzeń przeglądarki internetowej np. HTTPRequester. 

Odpowiedź na Pytanie 9: 

Zamawiający nie narzuca Oferentom wyboru konkretnego rozwiązania uruchamianego w 

przeglądarce internetowej, oferującego funkcjonalność klienta usługi umożliwiającą 

wykonanie scenariuszy testowych. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie rozszerzeń 

przeglądarki internetowej, przy czym w gestii oferenta leży dobór i przygotowanie narzędzi, 

zgodnych z wymogami opisanymi w załączniku nr 9 do SIWZ, pozwalających na 

przeprowadzenie demonstracji próbki. 

 

Pytanie 10. 

Dotyczy: 

Odpowiedzi na pytanie 88 

Kontroli nie będzie podlegała zgodność́ zakresu danych RDF, a zgodność́ danych ze 

standardami RDF. Zamawiający wyjaśnił szerzej niniejsze wątpliwości w odpowiedzi na 

pytanie 81. 
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Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że w odpowiedzi na pytanie 88 Zamawiający popełnił omyłkę 

pisarską i w ramach kontroli PT0301 oprócz zgodności danych RDF ze standardami, 

skontrolowana zostanie ich poprawność merytoryczna pod kątem zgodności i kompletności 

transformacji źródłowych danych GML do RDF. Jeżeli dane będą niepoprawne merytorycznie 

lub niezgodne ze standardami Oferent otrzyma 0 punktów za PT0301. W przeciwnej sytuacji 

w odpowiedzi na pytanie SPRQL zadane podczas realizacji PT0301 może dojść do sytuacji, że 

zostaną zwrócone poprane dane RDF nie zawierające informacji z danych źródłowych GML – 

zgodnie z wymaganiami próbki taka odpowiedź powinna zostać oceniona maksymalnie. 

 

Odpowiedź na Pytanie 10: 

Zamawiający potwierdza, że w PT0301 sprawdzana będzie tylko zgodność danych RDF ze 

standardami. Punkt ten ma na celu weryfikację, że narzędzia Oferenta generują dane  zgodne 

ze standardami. Jednakże intencją Zamawiającego jest aby dane wygenerowane w punkcie 

PT0301 były poprawne pod kątem zgodności i kompletności transformacji źródłowych danych 

GML do RDF, gdyż dane te posłużą Oferentowi do wykonania punktów testowych PT0302 

oraz PT0303. 

 

Pytanie 11. 

Dotyczy: 

Przekazanych danych źródłowych dla scenariusza PT03 

 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że współrzędne danych testowych przekazane w GML dla BTOD10k 

w układzie EPSG:2180 należy intepretować i stosować w kolejności: wschód, północ? 

 

Odpowiedź na Pytanie 11: 

Zamawiający potwierdza, że współrzędne danych testowych przekazane w GML dla BTOD10k 

w układzie EPSG:2180 należy intepretować i stosować w kolejności: wschód, północ. 

 

Pytanie 12. 

Dotyczy: 

Odpowiedzi na pytania 85, 91 

Zamawiający nie oczekuje jednocześnie zaprezentowania przez Wykonawcę, że w ramach 

próbki "wykona" przedmiot zamówienia, lecz że jest zdolny do prezentacji przy wykorzystaniu 

próbki usług, którymi dysponuje na etapie składania ofert, w minimalnym zakresie 

pozwalającym na ocenę przez Zamawiającego, że realne będzie wykonanie zamówienia przez 

Wykonawcę składającego ofertę. Stanowisko Zamawiającego zostało potwierdzone między 

innymi w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 grudnia 2015 r. sygn. KIO 2578/15, 

KIO 2580/15, KIO 2585/15.  
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Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że w trakcie realizacji poszczególnych scenariuszy próbki lub zaraz 

po otrzymaniu przez Oferenta koperty zawierającą parametry/dane dla scenariuszy testowych 

możliwe jest przeprowadzenie testów zapytań na otrzymanych parametrach. W ramach kroku 

testowego Oferent może przeprowadzić testy zapytania i dopiero po jego wyraźnym zgłoszeniu 

o gotowości rozpoczyna się oceniana procedura. Okres testowania zapytań byłby wliczany do 

łącznego czasu prezentowania próbki. Podkreślamy, że obecna forma scenariusza testowego 

wymaga od Oferenta, aby podczas prezentacji napisał złożone zapytanie SPARQL, nie dając 

mu szansy przygotowania wzorca wcześniej a jest to konieczne, biorąc pod uwagę fakt, że 

dozwolony jest tylko jeden błąd. Taka procedura testowa stanowi akademicki egzamin wiedzy 

Oferenta a nie weryfikację oprogramowania próbki. 

Odpowiedź na Pytanie 12: 

Zamawiający potwierdza, że w ramach kroku testowego Oferent może przeprowadzić testy 

zapytania i dopiero po zgłoszeniu przez Oferenta gotowości rozpoczyna się oceniana procedura. 

Okres testowania zapytań byłby wliczany do łącznego czasu prezentowania próbki. 

 

Pytanie 13. 

Dotyczy: 

Odpowiedzi na pytanie 84 

Oferent zobowiązany jest przygotować dane w taki sposób, aby być w stanie odpowiedzieć na 

postawione przed nim pytania. Powinien być gotowy do przygotowania danych z 

uwzględnieniem zastosowania dowolnej ontologii, jeżeli uzna, że umożliwi to wykonanie 

zadania. Zamawiający nie ogranicza możliwości zastosowania ontologii przez Oferenta, jeżeli 

ten uzna to za stosowne, jednocześnie jej nie określa i nie narzuca. 

Odpowiedzi na pytanie 81 

Zamawiający oczekuje, że Oferent przygotuje próbkę, która będzie spełniała standardy 

opracowane w ramach W3C oraz OGC w zakresie Linked Data.  

 

Pytanie: 

Zwracamy uwagę, że zgodnie ze standardami, których wymóg zastosowania wynika z 

odpowiedzi na pytania, jednym z istotnych elementów udostępniania zbioru danych w ramach 

SemanticWeb jest jego maksymalna integracja ze standardowymi i powszechnie 

wykorzystywanymi słownikami, tezaurusami i ontologiami. W związku z powyższym prosimy 

o potwierdzenie, że wymagane jest, aby podczas procesu przekształcenia danych źródłowych 

GML do RDF użyte zostały przez Oferenta standardowe i powszechnie wykorzystywane 

słowniki, tezaurusy i otologie oraz że zakres ich zastosowania będzie przedmiotem 

merytorycznej oceny plików RDF a stopień ich użycia jednym z elementów oceny zgodności 

ze standardami. W przeciwnym przypadku prosimy o potwierdzenie, że  Zamawiający 

odstępuje od wymagań zastosowania standardów o których mowa odpowiedzi na pytanie 81 

i/lub wyspecyfikowanie wszystkich dopuszczonych przez Zamawiającego odstępstw. 

Odpowiedź na Pytanie 13: 
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Zamawiający wyjaśnia, że podczas procesu przekształcenia danych źródłowych GML do RDF 

Oferent powinien poprawnie powiązać obiekty zawarte w danych GML (powiązania powinny 

być zgodne z powiązaniami klas odzwierciedlonymi w schematach aplikacyjnych 

przetwarzanych zbiorów GML). Wykorzystanie przez oferenta innych (zewnętrznych 

względem przetwarzanych zbiorów danych) słowników tezaurusów lub ontologii jest 

dopuszczalne, ale zakres ich zastosowania nie będzie przedmiotem merytorycznej oceny 

plików RDF, a stopień ich użycia nie będzie jednym z elementów oceny zgodności ze 

standardami. 

 

Pytanie 14. 

Dotyczy: 

Odpowiedzi na pytanie 77 

W ramach punktu testowego PT.0301 dla scenariusza ST.03 oczekuje się, iż Oferent zdefiniuje 

zapytania SPARQL/GeoSPARQL w sposób umożliwiający w wyniku ich wykonania 

zwrócenie danych zasobu (węzła) reprezentującego typ obiektu zdefiniowany we właściwym 

schemacie aplikacyjnym (rozporządzeniu) dla danych przekazanych przez Zamawiającego na 

potrzeby przeprowadzenia próbki. Zamawiający oczekuje, iż sformułowane przez Oferenta 

zapytania zwrócą komplet atrybutów dla każdej z klas danych objętych zapytaniem. Nie 

oczekuje się stosowania tego samego szablonu zapytań dla każdej klasy obiektów, aczkolwiek 

jest to sytuacja dopuszczalna.  

 

Odpowiedzi na pytanie 83 

Zamawiający oczekuje, że Oferent przygotuje próbkę, która będzie spełniała standardy 

opracowane w ramach W3C oraz OGC w zakresie Linked Data.  

 

Pytanie: 

Zwracamy uwagę, że zgodnie ze standardami, które wskazuje do stosowania w ramach próbki 

Zamawiający, elementem RDF reprezentującym wartość atrybutu typu obiektu (klasy) w 

danych w formacie GML, może być węzeł RDF będący obiektem. W takim przypadku 

odpowiedź na zapytanie o którym mowa w PT0301 może zwrócić graf zawierający węzeł 

reprezentujący typ obiektu oraz tylko identyfikatory węzłów (obiektów) reprezentujących 

wartości atrybutów. Prosimy o potwierdzenie, że w odpowiedzi na zapytanie SPARQL w 

PT0301, graf reprezentujący typ obiektu z danych źródłowych musi zawierać taki zestaw 

węzłów, aby możliwe było bezpośrednie odczytanie literału z wartością reprezentującą wartość 

atrybutu z danych źródłowych. 

Odpowiedź na Pytanie 14: 

Zamawiający potwierdza, że w odpowiedzi na zapytanie SPARQL w PT0301, graf 

reprezentujący typ obiektu z danych źródłowych musi zawierać taki zestaw węzłów, aby 

możliwe było bezpośrednie odczytanie literału z wartością reprezentującą wartość atrybutu 

z danych źródłowych. 

 



   

9 

Pytanie 15. 

Dotyczy: 

Odpowiedzi na pytanie 89 

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 9 do SIWZ – zmianie ulega „Tabela 4 Punktacja 

punktów testowych dla scenariusza ST.03”  

 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że poprzez stwierdzenie „poprawności merytorycznej odpowiedzi” 

w kryteriach oceny do PT03 Zamawiający rozumie zwrócenie w odpowiedzi grafu 

zawierającego węzeł (obiekt) spełniający kryteria wyszukiwania, reprezentujący typ obiektu 

zdefiniowany we właściwym schemacie aplikacyjnym i zawierający taki zestaw węzłów, aby 

możliwe było bezpośrednie odczytanie literału z wartością reprezentującą wartości wszystkich 

atrybutu dla danej klasy obiektów z danych źródłowych. 

Odpowiedź na Pytanie 15: 

Zamawiający potwierdza, że poprzez stwierdzenie „poprawności merytorycznej odpowiedzi” 

w kryteriach oceny do PT03 Zamawiający rozumie zwrócenie w odpowiedzi grafu 

zawierającego węzeł (obiekt) spełniający kryteria wyszukiwania, reprezentujący typ obiektu 

zdefiniowany we właściwym schemacie aplikacyjnym i zawierający taki zestaw węzłów, aby 

możliwe było bezpośrednie odczytanie literału z wartością reprezentującą wartości wszystkich 

atrybutu dla danej klasy obiektów z danych źródłowych. 

 

Pytanie 16. 

Dotyczy: 

Odpowiedzi na pytanie 89 

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 9 do SIWZ – zmianie ulega „Tabela 4 Punktacja 

punktów testowych dla scenariusza ST.03”  

 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że struktura grafów reprezentujących dany typ obiektu zdefiniowany 

we właściwym schemacie aplikacyjnym zwróconych w odpowiedzi dla poszczególnych 

kroków testowych w PT0301, PT0302 i PT0303 musi być identyczna. W przeciwnym 

przypadku prosimy o wskazanie zakresu informacji jaki ma być zwracany w ramach 

poszczególnych kroków testowych. 

Odpowiedź na Pytanie 16: 

Zamawiający potwierdza, że struktura grafów reprezentujących dany typ obiektu zdefiniowany 

we właściwym schemacie aplikacyjnym zwróconych w odpowiedzi dla poszczególnych 

kroków testowych w PT0301, PT0302 i PT0303 musi być identyczna. 

 

Pytanie 17. 
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Dotyczy: 

Odpowiedzi na pytanie 73 

Zamawiający zmienia treść Załącznika 9 do SIWZ – Tabela 3 Punktacja punktów testowych 

dla scenariusza ST.02  

 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że kryteria oceny PT0301 dotyczą oceny składni zapytania i 

odpowiedzi” oraz oceny zgodności odpowiedzi ze standardami i poprawności merytorycznej. 

W przypadku, jeżeli składnia lub poprawność merytoryczna zapytania lub odpowiedzi będzie 

niepoprawna oferent otrzyma 0 punktów za cały punkt testowy. 

Odpowiedź na Pytanie 17: 

Zamawiający wskazuje, że pytający Oferent popełnił najprawdopodobniej omyłkę pisarską 

powołując się na ST.02 w sekcji „Dotyczy” oraz pytając o PT0301 w sekcji „Pytanie”. 

Zamawiający potwierdza, że kryteria oceny PT0301 jak i punktów testowych ST.02 dotyczą 

oceny składni zapytania i odpowiedzi oraz oceny zgodności odpowiedzi ze standardami 

i poprawności merytorycznej. W przypadku, jeżeli składnia lub poprawność merytoryczna 

zapytania lub odpowiedzi będzie niepoprawna oferent otrzyma 0 punktów za cały punkt 

testowy. 

 

Pytanie 18. 

Dotyczy: 

Odpowiedzi na pytanie 81 

Za zgodność ze standardami RDF Zamawiający rozumie w szczególności kontrole 

wykonywane przez parser „Validation Service” dostępny pod URL - 

https://www.w3.org/RDF/Validator/ .  

 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że poprawna walidacja plików RDF wytworzonych przez Oferenta 

przez parser „Validation Service” dostępny pod URL - https://www.w3.org/RDF/Validator/ jest 

warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do uznania danych RDF za „zgodnych ze 

standardami RDF”.  

 

Odpowiedź na Pytanie 18: 

Zamawiający precyzuje, że warunkiem koniecznym i wystarczającym  do uznania danych RDF 

za „zgodne ze standardami RDF” w ramach oceny próbki jest poprawna walidacja plików RDF 

wytworzonych przez Oferenta przez parser „Validation Service” dostępny pod URL 

- https://www.w3.org/RDF/Validator/  

 

Pytanie 19. 

Dotyczy: 

https://www.w3.org/RDF/Validator/
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Zalacznik-nr-9-do-SIWZ-Opis-cech-i-sposobu-przygotowania-probki-zmiana-z-

16.03.2017.docx 

  

Punkt testowy PT.0203 – wczytanie danych otrzymanych od Zamawiającego i uruchomienie 

procesu weryfikacji jakości danych 

Ze względu na różnice implementacyjne usługi Zamawiający nie nakłada na Oferenta 

obowiązku wysłania zapytania w konkretnej strukturze. Zapytanie musi zawierać wszystkie 

niezbędne elementy wymagane przez przytoczone na początku rozdziału 4.1.2: specyfikację i 

schemat aplikacyjny oraz parametry wskazane w rozdziale 4.1.2.2.  

Przykładowa wartość parametru to: 

 URL lokalnej lokalizacji sieciowej - http://localhost/dane.zip  

  

oraz 

  

Wyjasnienia-do-SIWZ-z-16.03.2017-r..pdf 

  

Pytanie: 

Czy należy przyjąć założenie, że w pliku zip przekazanym przez Zamawiającego podczas 

testów będzie zawarty dokładnie jeden plik gml? 

Odpowiedź na Pytanie 19: 

Zamawiający potwierdza, że dane przekazane przez Zamawiającego do scenariusza PT.0203 

będą zawierały jeden plik gml. 

 

Pytanie 20. 

Dotyczy: 

Zalacznik-nr-9-do-SIWZ-Opis-cech-i-sposobu-przygotowania-probki-zmiana-z-

16.03.2017.docx 

  

Dublowanie 

obiektów na 

podstawie 

geometrii 

  

Obiekty nie mogą się w 

całości pokrywać. Innymi 

słowy w kontrolowanych 

danych nie może być 

obiektów o takiej samej 

geometrii. Do kontroli 

należy przyjąć tolerancję na 

poziomie 1 cm. 

W przypadku braku błędów pojawia się 

informacja o pozytywnym wyniku kontroli. 

W przypadku braku zgodności pojawia się 

informacja o negatywnym wyniku kontroli 

wraz z opisem wykrytego błędu/błędów, 

wartością atrybutów test:objectId błędnych 

(pokrywających się) obiektów. 

  

oraz 

  

Wyjasnienia-do-SIWZ-z-16.03.2017-r..pdf 

  

Odpowiedź na pytanie 103: 

http://localhost/dane.zip
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Zamawiający wyjaśnia, że tożsamość położenia punktów przy tolerancji na poziomie 1 cm 

oznacza zgodność współrzędnych (oddzielnie dla współrzędnych X oraz Y) rozpatrywanych 

punktów w układzie EPSG 2180 do drugiego miejsca po przecinku włącznie. 

  

Pytanie 

Czy sprawdzając unikalność geometrii narzędzia do tego celu użyte powinny brać pod uwagę 

kierunek wektoryzacji linii? Na przykład, czy dwie linie, które składają się z takich samych 

punktów (z tolerancją w rozumieniu podanym przez Zamawiającego), ale punkty te są zapisane 

w odwrotnej kolejności mają być traktowane jako unikalne, czy jako identyczne ze sobą? 

 

Odpowiedź na Pytanie 20: 

Zamawiający wyjaśnia, że przy weryfikacji unikalności geometrii narzędzia do tego celu 

użyte nie powinny brać pod uwagę kierunku wektoryzacji. 

 

Pytanie 21. 

Dotyczy: 

Odpowiedzi na pytanie 100 

Zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ w pkt 4.1. : „wszystkie punkty testowe będą realizowane 

tylko w oparciu o geometrię punktów adresowych”. 

Pytanie: 

Punkt testowy PT.0103 polega na wyszukaniu wszystkich adresów budynków o wskazanej 

funkcji w określonej odległości od budynku o podanej nazwie. W ocenie Wykonawcy pojęcie 

„odległość od budynku” jest nieprecyzyjne, w szczególności w kontekście odpowiedzi na 

pytanie 100, gdzie odległość od budynku można rozumieć jako odległość od punktu 

adresowego właściwego dla danego budynku. 

Jednakże punkt adresowy to nie jest budynek a np. w PT0103 wyraźnie jest mowa o „odległości 

od budynku”. Dodatkowo w przekazanych danych testowych występują przypadki, gdzie dla 

jednego budynku jest przypisanych więcej niż jeden punkt adresowy.  

W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie, że „odległość od budynku” należy 

interpretować, jako odległość od BUDYNKU tj. krawędzi wieloboku reprezentującego 

geometrię budynku (liczoną na zewnątrz wieloboku) , a ty samym dopuszczenie 

wykorzystania geometrii budynku do realizacji punktów testowych. Jeżeli nie, to prosimy o 

wskazanie procedury postępowania usługi, jeżeli do budynku przypisanych jest więcej niż 

jeden punktów adresowych. 

Odpowiedź na Pytanie 21: 

Zamawiający wyjaśnia, że „odległość od budynku” należy interpretować jako odległość od 

punktu adresowego powiązanego przestrzennie z budynkiem o podanej nazwie. W ramach 

scenariusza testowego ST.01, geometria budynków powinna posłużyć do przypisania funkcji i 

nazw budynków do powiązanych przestrzennie punktów adresowych. Jeżeli budynek jest 

powiązany przestrzennie z więcej niż jednym punktem adresowym, wówczas wszystkie punkty 

adresowe powiązane przestrzennie z danym budynkiem otrzymują przypisanie nazwy i funkcji 
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powiązanego budynku. Dodatkowo, Zamawiający wyjaśnia, że poprzez termin „powiązanie 

przestrzenne” należy rozumieć zależność, w której punkt adresowy leży wewnątrz wieloboku 

reprezentującego geometrię budynku. 

 

Pytanie 22. 

Według udzielonych wyjaśnień (pytanie/odpowiedź nr 32) cena Punktu Funkcyjnego ma 

uwzględniać m.in. koszty ATIK wykorzystanego do realizacji Modyfikacji oprogramowania 

standardowego posiadanego przez Zamawiającego. 

 

W celu oszacowania kosztów punktu funkcyjnego, w szczególności w kontekście zawarcia 

w nim kosztów Asysty Technicznej i Konserwacji proszę o potwierdzenie że: 

 

Zamawiający zamierza zlecić Modyfikacje wszystkich istniejących podsystemów w zakresie 

wymagań zdefiniowanych w rejestrze - Załącznik nr 5 do SOPZ  tj: GEOPORTAL, KGESUT, 

SZNMT, ZSIN, KSZBDOT. Tym samym Wykonawca powinien się liczyć z potrzebą dostawy 

ATIK dla istniejącego oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego dostarczonego 

w ramach w/w projektów tj.: GEOPORTAL, KGESUT, SZNMT, ZSIN, KSZBDOT? 

 

Odpowiedź na pytanie 22: 

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca powinien się liczyć z potrzebą dostawy ATIK dla 

istniejącego oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego dostarczonego w ramach w/w 

projektów tj.: GEOPORTAL, KGESUT, SZNMT, ZSIN, KSZBDOT. 

 

Pytanie 23. 

W odpowiedzi na pytania 44 i 52 postawiono wymaganie w zakresie wymiany technologicznej 

istniejącego oprogramowania: „(…) dostarczane oprogramowanie standardowe musi spełniać 

nowe wymagania oraz jednocześnie zastąpić dotychczasowe oprogramowanie w realizacji 

wszystkich jego dotychczasowych funkcji i realizowanych wymagań(…)” 

  

a)      Czy określenie wszystkich dotychczasowych funkcji wymienianego oprogramowania 

wymagać będzie przeprowadzenia przez Wykonawcę dodatkowej analizy związanej 

z określeniem szczegółowych funkcji oprogramowania na podstawie jego dokumentacji, 

realizowanych i możliwych do realizacji zadań i procesów w SIG, w tym zadań w powiązaniu 

z innymi komponentami sytemu? 
 

Odpowiedź na pytanie 23, ust. a): 

W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę wymiany istniejącego oprogramowania 

wymagane będzie wykonanie przez Wykonawcę analizy wpływu tej wymiany na realizację 

obecnych funkcji systemu SIG wraz z wykonaniem analizy wpływu takiej wymiany na inne 

zintegrowane z SIG systemy informatyczne. 
  
b)      Czy Zamawiający będzie dysponował niezbędnymi (zdwojonymi) zasobami, które oprócz 

uczestnictwa w analizie nowych wymagań będą uczestniczyć w analizie związanej 

z określeniem szczegółowych funkcji istniejącego oprogramowania? 
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Odpowiedź na pytanie 23, ust. b): Wykonanie analizy związanej z ewentualną wymianą 

istniejącego oprogramowania jest zadaniem Wykonawcy. Zamawiający swoim zespołem oceni 

wynik analizy i podejmie decyzję o akceptacji lub braku akceptacji na propozycje wymiany 

oprogramowania. Zamawiający nie planuje dla tego celu powoływania dodatkowych zasobów. 
  
c)       Czy w przypadku wymiany oprogramowania Wykonawca w ramach realizacji zmiany 

musi uwzględnić dodatkowe działania związane z procedurą odbioru wymienianych produktów 

na podstawie planów testów realizowanych w ramach budowy istniejących już podsystemów 

rozszerzonych o testowanie nowych wymagań wynikających ze zleconej Modyfikacji? 

 

Odpowiedź na pytanie 23, ust. c): 

W przypadku wymiany technologicznej Wykonawca musi uwzględnić działania związane 

z procedurą testów nowych  funkcjonalności jak i testów funkcjonalności podlegających 

wymianie. 

 

Pytanie 24. 

Wymagania w zakresie gwarancji obejmują zobowiązanie Wykonawcy trwające 2 lata zaś 

wymagania dot. ATIK obejmują okres 5 lat. W ocenie Wykonawcy posiadanie aktualnej usługi 

ATIK bez usługi gwarancyjnej jest mało przydatne, za to generujące olbrzymie koszty na etapie 

realizacji. Ponadto w szczególnych przypadkach może się okazać, że korzystnym 

ekonomicznie jest dostawa oprogramowania dedykowanego z 2 letnią gwarancją niż ATiK 

istniejącego oprogramowania przez okres 5 lat. Wykonawca zwraca się z prośbą o 

ujednolicenie czasu obowiązywania gwarancji i ATTIK. 

 

Odpowiedź na pytanie 24: 

Zamawiający ujednolici wymagania na ATiK zgodnie z okresem gwarancji - czyli na okres 

dwóch lat po zakończeniu projektu  i w tym zakresie zmodyfikuje treść SIWZ. 
 

W Załączniku nr 2 do SIWZ - Wzór umowy - zmiana z 16.03.2017 Zamawiający w §8 pkt 16 

zapis: 

„W przypadku, o którym mowa w ust. 14 Wykonawca zapewni ATiK na okres 5 lat dla 

wykorzystywanych przez Wykonawcę licencji.” 

  

zmienia w następujący sposób: 

„W przypadku, o którym mowa w ust. 14 Wykonawca zapewni ATiK na okres 2 lat dla 

wykorzystywanych przez Wykonawcę licencji.” 

  

W Załączniku nr 8 do Umowy - Podręcznik szacowania_v2.5 - zmiana z 16.03.2017 w pkt 2.1 

ppkt 16) zapis: 

 „ATIK na okres 5 lat od momentu  wdrożenia dostarczanego rozwiązania1,” 

zmienia się w następujący sposób: 

„ATIK na okres 2 lat od momentu  wdrożenia dostarczanego rozwiązania1,” 
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Pytanie 25  

[dot. SIWZ, Załącznik nr 5 do SOPZ – Rejestr wymagań, wymaganie CAPAP.F.070]. W 

dotychczasowych odpowiedziach na pytania Zamawiający nie wyjaśnił postaci oraz formatu 

danych, udzielił jedynie lakonicznych wskazówek, zgodnie z którymi w ramach analizy 

realizowanej w Etapie Zarządczym oraz na etapie zlecania Modyfikacji zostaną szczegółowo 

zidentyfikowane wymagania w zakresie budowy i rozwoju e-usług w projektach CAPAP, ZSIN 

Faza II i K-GESUT, w tym postaci i formaty udostępniania danych w usłudze udostępniania 

danych przestrzennych. W związku z powyższym, czy na obecnym etapie postępowania, w celu 

złożenia prawidłowej oferty, Zamawiający poda dane niezbędne do wyceny i oceny 

zaangażowana Wykonawcy w wykonania ww. Modyfikacji?  

Odpowiedź na pytanie 25: 

Zamawiający podkreśla, że przyjęta formuła realizacyjna zamówienia "„Budowa oraz rozwój 

e-usług i narzędzi w ramach CAPAP, ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami”" 

(obejmująca m. in. realizację polegającą na podziale zakresu Zamówienia na modyfikacje, 

szacowanie kosztów modyfikacji w oparciu o metodę punktów funkcyjnych) została 

przedstawiona potencjalnym Oferentom podczas dialogu technicznego poprzedzającego 

ogłoszenie postępowania i była im znana. 

Zamawiający informuje, wszelkie dane niezbędne do poprawnego zwymiarowania przedmiotu 

zamówienia oraz złożenia prawidłowej oferty znajdują się w SIWZ wraz z załącznikami. 

 

Pytanie 26  

[ dot. SIWZ , Załącznik nr 5 do SOPZ – Rejestr wymagań, wymaganie CAPAP.F.075]. Jak wg. 

Zamawiającego mają być importowane dane do węzła mapowego, oraz jakie mają być formaty 

danych wejściowych (w odpowiedziach na pytania brak jest w tym zakresie precyzyjnych 

odpowiedzi ze strony Zamawiającego)? Brak powyższych informacji uniemożliwia 

Wykonawcy poprawne zwymiarowanie przedmiotu zamówienia.  

Odpowiedź na pytanie 26: 

Zamawiający podkreśla, że przyjęta formuła realizacyjna zamówienia "„Budowa oraz rozwój 

e-usług i narzędzi w ramach CAPAP, ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami”" 

(obejmująca m. in. realizację polegającą na podziale zakresu Zamówienia na modyfikacje, 

szacowanie kosztów modyfikacji w oparciu o metodę punktów funkcyjnych) została 

przedstawiona potencjalnym Oferentom podczas dialogu technicznego poprzedzającego 

ogłoszenie postępowania i była im znana. 

Zamawiający informuje, że wszelkie dane niezbędne do poprawnego zwymiarowania 

przedmiotu zamówienia oraz złożenia prawidłowej oferty znajdują się w SIWZ wraz z 

załącznikami. 
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Pytanie 27  

[SIWZ, Załącznik nr 5 do SOPZ – Rejestr wymagań, wymaganie CAPAP.F.076] W jaki sposób 

wg. Zamawiającego ma przebiegać redakcja mapy oraz w jakim formacie ma być generowana 

wynikowa mapa (w odpowiedziach na pytania brak jest w tym zakresie precyzyjnych 

odpowiedzi ze strony Zamawiającego)? Brak powyższych informacji uniemożliwia 

Wykonawcy poprawne zwymiarowanie przedmiotu zamówienia.  

Odpowiedź na pytanie 27: 

Zamawiający podkreśla, że przyjęta formuła realizacyjna zamówienia "„Budowa oraz rozwój 

e-usług i narzędzi w ramach CAPAP, ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami”" 

(obejmująca m. in. realizację polegającą na podziale zakresu Zamówienia na modyfikacje, 

szacowanie kosztów modyfikacji w oparciu o metodę punktów funkcyjnych) została 

przedstawiona potencjalnym Oferentom podczas dialogu technicznego poprzedzającego 

ogłoszenie postępowania i była im znana. 

Zamawiający informuje, wszelkie dane niezbędne do poprawnego zwymiarowania przedmiotu 

zamówienia oraz złożenia prawidłowej oferty znajdują się w SIWZ wraz z załącznikami. 

 

Pytanie 28  

[ dot. rozdział 6 załącznika nr 1 do SIWZ - SOPZ, załącznik nr 5 do SOPZ - Rejestr wymagań 

w zakresie wymagań: CAPAP.F.078, ZSIN.F.010, ZSIN.F.023, ZSIN.F.024, ZSIN.F.034, 

ZSIN.F.043, ZSIN.F.044, ZSIN.F.057, ZSIN.F.068, ZSIN.F.072, CAPAP.F.021, OPZ, Tabela 

1 e-usługi Projektu CAPAP planowane do realizacji w ramach Usług: usługa analiz 

przestrzennych. W kontekście: "1.Możliwość wykonania analizy przestrzennej opartej o dane 

PZGiK oraz dane odbiorcy usługi zdeponowane w węźle mapowym, przy wykorzystaniu 

zaawansowanych narzędzi analitycznych i wydajnej infrastruktury.", OPZ, Tabela 1 e-usługi 

Projektu CAPAP planowane do realizacji w ramach Usług: analiza solarnego potencjału 

budynku, Usługa zgłaszania błędów w danych PZGiK - "Umożliwienie obustronnej 

komunikacji pomiędzy zgłaszającym błędy a podmiotami odpowiedzialnymi za ich 

przyjmowanie oraz obsługę", Tabela 3 Usługi Projektu K-GESUT planowane do realizacji w 

ramach Usług: "Usługa oceny integralności i spójności danych sieci uzbrojenia terenu"] Czy 

Zamawiający w odniesieniu do ww. zapisów SIWZ zdefiniuje rzeczywisty ich wymiar, 

umożliwiający Wykonawcy prawidłowe i możliwe ich zwymiarowanie jako przedmiotu 

zamówienia, na obecny etapie postępowania? We wszystkich w/w przypadkach Zamawiający 

definiuje podejście polegające na tym, że po udzieleniu zamówienia zostanie zrealizowana 

analiza i na jej podstawie zostanie zdefiniowany zakres prac. Zamawiający obecnie (w 

kontekście w/w przykładów) w żadnym miejscu nie definiuje natomiast jaki rzeczywisty 

wymiar mają mieć przedmiotowe prace. Wg Wykonawcy takie podejście nie umożliwia 

prawidłowego zwymiarowania przedmiotu zamówienia i poszczególne dokumenty 

postępowania – SIWZ, OPZ, załączniki powinny zostać zmodyfikowane w taki sposób, aby 

zwymiarowanie oferty było możliwe. Wykonawca zwraca uwagę, że szczegółowe pytania na 

które Zamawiający nie udzielił odpowiedzi przerzucając doszczegółowienie przedmiotu 

zamówienia na etap realizacyjny znajdują się w odpowiedziach na pytania Wykonawców – 
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pismo BO-ZP.2610.41.2016.IZ.CAPAP. ZSIN Faza II. K-GESUT z dnia 16.03.2017r. w 

pytaniach: 1,2,3,4,5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 45, 46, 47, 50.  

Odpowiedź na pytanie 28: 

Zamawiający podkreśla, że przyjęta formuła realizacyjna zamówienia "„Budowa oraz rozwój 

e-usług i narzędzi w ramach CAPAP, ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami”" 

(obejmująca m. in. realizację polegającą na podziale zakresu Zamówienia na modyfikacje, 

szacowanie kosztów modyfikacji w oparciu o metodę punktów funkcyjnych) została 

przedstawiona potencjalnym Oferentom podczas dialogu technicznego poprzedzającego 

ogłoszenie postępowania i była im znana. 

Zamawiający określił w SIWZ wartość oczekiwanego górnego limitu prac i dostaw w formie 

maksymalnej zamawianej liczby punktów funkcyjnych poprzez wskazanie, ile wynosi 

wynagrodzenie dla poszczególnych projektów w § 6 ust 1 i 2: 

„1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje maksymalne łączne wynagrodzenie w 

kwocie …………. zł netto (słownie: ……………… …/100), powiększone o aktualny 

podatek VAT (dalej powoływane jako „łączne wynagrodzenie brutto”) 

(…) 

2. Przy czym wynagrodzenie dla poszczególnych Projektów wynosi: 

1. Projekt CAPAP – … zł netto (słownie: ….) plus należny podatek VAT, co stanowi 

równowartość 10 339 PF 

2. Projekt ZSIN-faza II - … zł netto (słownie: ….) plus należny podatek VAT, co stanowi 

równowartość 1 364 PF 

3. Projekt K-GESUT - … zł netto (słownie: ….) plus należny podatek VAT, co stanowi 

równowartość 1 192 PF” 

 

Pytanie 29  

[Załącznik nr 8 do SIWZ (Podręcznik Szacowania)] Zamawiający poprzez dodanie wymagań 

z pkt.2.1. ppkt.15) i ppkt.16) na str.6, spowodował włączenie do kalkulacji punktu funkcyjnego 

w ofercie kosztów licencji na oprogramowanie standardowe i kosztów ATIK co jest wg. 

Wykonawcy niewłaściwe, gdyż wymiarowanie metodą punktów funkcyjnych służy do 

określenia złożoności tworzonego oprogramowania dedykowanego. Czy w związku z tym 

Zamawiający dokona stosownych zmian w SIWZ, umożliwiających prawidłową kalkulację 

oferty?  

Odpowiedź na pytanie 29: 

Zamawiający podkreśla, że przyjęta formuła realizacyjna zamówienia "„Budowa oraz rozwój 

e-usług i narzędzi w ramach CAPAP, ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami”" 

(obejmująca m. in. realizację polegającą na podziale zakresu Zamówienia na modyfikacje, 
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szacowanie kosztów modyfikacji w oparciu o metodę punktów funkcyjnych) została 

przedstawiona potencjalnym Oferentom podczas dialogu technicznego poprzedzającego 

ogłoszenie postępowania i była im znana. 

Zamawiający informuje, że koszty licencji na oprogramowanie standardowe oraz koszty ATIK 

zostały włączone do ceny punktu funkcyjnego, w wyniku uwzględniania zarzutu 5 odwołania 

firmy Intergraph Polska Sp. z o.o. z dnia 12 grudnia 2016 r. (sprawa o sygn. akt KIO 2339/16, 

KIO 2347/16, KIO 2349/16, KIO 2352/16). Dodatkowo w wyniku uwzględnienia zarzutu 7 

odwołania firmy Asseco z dnia 12 grudnia 2016 r. (sprawa o sygn. akt KIO 2339/16, KIO 

2347/16, KIO 2349/16, KIO 2352/16) został uszczegółowiony Podręcznik szacowania.  

Zamawiający podkreśla także, że dzięki włączeniu kosztów oprogramowania standardowego 

oraz kosztów ATIK do ceny punktu funkcyjnego została zapewniona porównywalność 

składanych ofert. W przeciwnym wypadku Zamawiający nie miałby wpływu na koszty 

zaproponowanych licencji oprogramowania standardowego, które Wykonawca chciałby 

zastosować w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Ponadto, Zamawiający wskazuje, że w 

metodzie COSMIC brak jest ograniczeń dotyczących stosowania metody do wymiarowania 

oprogramowania standardowego. 

 

Pytanie 30  

[W Załącznik nr 8 do SIWZ (Podręcznik Szacowania) pkt.2.1., str.6] Zamawiający poprzez 

wprowadzenie wymagania od Wykonawcy każdorazowego zlecenia modyfikacji dokumentacji 

(ppkt. 2), 3), 6), 10), 11), uniemożliwia Wykonawcy optymalne oszacowanie kosztu punktu 

funkcyjnego i zwiększa prawdopodobieństwo oszacowania tego kosztu zbyt wysoko, co 

oznaczać może wyższą cenę oferty na przedmiot zamówienia. Czy Zamawiający zrezygnuje z 

ww. wymagania albo przesądzi w SIWZ obligartotyjny jego charakter?  

Odpowiedź na pytanie 30: 

Zamawiający podkreśla, że przyjęta formuła realizacyjna zamówienia "„Budowa oraz rozwój 

e-usług i narzędzi w ramach CAPAP, ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami”" 

(obejmująca m. in. realizację polegającą na podziale zakresu Zamówienia na modyfikacje, 

szacowanie kosztów modyfikacji w oparciu o metodę punktów funkcyjnych) została 

przedstawiona potencjalnym Oferentom podczas dialogu technicznego poprzedzającego 

ogłoszenie postępowania i była im znana. 

Zamawiający informuje, że modyfikacje treści SIWZ, których dotyczy pytanie Oferenta zostały 

wprowadzone do SIWZ w wyniku uwzględnienia odwołań wniesionych przez odwołujących 

Asseco Poland S.A., Sygnity S.A., Comarch Polska S.A. i Intergraph Polska Sp. z o.o. z dnia 

12 grudnia 2016 r., a uwzględnionych przez Zamawiającego na rozprawie w dniu 21 grudnia 

2016 r. (sprawa o sygn. akt KIO 2339/16, KIO 2347/16, KIO 2349/16, KIO 2352/16). 

Zamawiający wskazuje, że wycena pracochłonności wytworzenia dokumentacji jest niezależna 

od liczby modyfikacji, a jedynie od zakresu zamawianych prac. Dodatkowo Zamawiający 

wskazał w Załączniku nr 8 do Umowy – Podręcznik Szacowania w rozdziale 2.2 strukturę 
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punktu funkcyjnego, gdzie został określony udział procentowy wytworzenia dokumentacji, co 

pozwoli Wykonawcom na oszacowanie kosztów opracowania dokumentacji.  

 

Pytanie nr 31  

W Załączniku nr 5 SOPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) – znajduje się zapis „Zamawiający 

zastrzega, że parametry obowiązujących wymagań pozafunkcjonalnych mogą podlegać 

uzgodnieniom w ramach Zleceń Modyfikacji.”. Prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie te 

parametry mogę ulec zmianie oraz czy Zamawiający będzie mógł się wypowiedzieć co do ew. 

zmiany. Zmiana takich parametrów (np. zmienione wymogi na wydajność rozwiązania) mogą 

wpłynąć na architekturę rozwiązania, koszty licencji, koszty ATiK. Czy zmiany tych 

parametrów będą ograniczone tylko do tych, które nie będą miały wpływu na dodatkowe koszty 

niemożliwe do przewidzenia na etapie sporządzania oferty?  

Odpowiedź na pytanie 31: 

Zamawiający podkreśla, że przyjęta formuła realizacyjna zamówienia "„Budowa oraz rozwój 

e-usług i narzędzi w ramach CAPAP, ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami”" 

(obejmująca m. in. realizację polegającą na podziale zakresu Zamówienia na modyfikacje, 

szacowanie kosztów modyfikacji w oparciu o metodę punktów funkcyjnych) została 

przedstawiona potencjalnym Oferentom podczas dialogu technicznego poprzedzającego 

ogłoszenie postępowania i była im znana. 

Zamawiający informuje, że zmiany parametrów pozafunkcjonalnych, o których mowa w 

Załączniku nr 5 do SOPZ – Rejestr wymagań, Część II – Rejestr wymagań pozafunkcjonalnych, 

będą podlegać dodatkowej wycenie zgodnie z zapisami Załącznika nr 8 do Umowy – 

Podręcznik szacowania pkt 4.  

Szacowanie wymagań pozafunkcjonalnych:  

„Wymagania pozafunkcjonalne szacowane są przez oszacowanie pracochłonności realizacji 

tych wymagań a następnie przeliczenie pracochłonności wyrażonej liczbą roboczogodzin na 

punkty funkcyjne przy zastosowaniu przelicznika ustalonego w realizowanej Umowie (zapis nie 

dotyczy obecnie zidentyfikowanych wymagań pozafunkcjonalnych obowiązujących przy 

realizacji Usług, określonych w Załączniku nr 5 do SOPZ – Rejestr Wymagań). Powyższe 

szacunki wykonywane są z dokładnością do pojedynczego wymagania.” 

Oznacza to, że wycena zmienionych wymagań pozafunkcjonalnych będzie dokonywana na 

etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego z wykorzystaniem stawek 

roboczogodziny, więc brak jest w tym zakresie ryzyk po stronie wykonawców biorących udział 

w postępowaniu. 

 

Pytanie 32  

W Załączniku nr 5 SOPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) – znajduje się zapis "Zamawiający 

dopuszcza rozszerzenie listy wymagań pozafunkcjonalnych na etapie realizacji przedmiotu 
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zamówienia". Prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie takie rozszerzenie może mieć miejsce. 

Wymagania pozafunkcjonalne mogą mieć bezpośredni wpływ na architekturę rozwiązania, 

koszty licencji, koszty ATiK. Czy zmiana wymagań pozafunkcjonalnych będzie ograniczona 

tylko do tych, które nie będą miały wpływu na dodatkowe koszty niemożliwe do przewidzenia 

na etapie sporządzania oferty?  

Odpowiedź na pytanie 32: 

Zamawiający podkreśla, że przyjęta formuła realizacyjna zamówienia "„Budowa oraz rozwój 

e-usług i narzędzi w ramach CAPAP, ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami”" 

(obejmująca m. in. realizację polegającą na podziale zakresu Zamówienia na modyfikacje, 

szacowanie kosztów modyfikacji w oparciu o metodę punktów funkcyjnych) została 

przedstawiona potencjalnym Oferentom podczas dialogu technicznego poprzedzającego 

ogłoszenie postępowania i była im znana. 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 31. 

Pytanie 33  

W załączniku numer 8 do Umowy – Podręcznik szacowania v2.5) znajduje się punkt 16 „ATIK 

na okres 5 lat od momentu wdrożenia dostarczanego rozwiązania”. Kiedy będzie się odbywało 

wdrożenie rozwiązania? Czy chodzi o wdrożenie całego systemu (wszystkich modyfikacji w 

ramach przedmiotu zamówienia) czy też wdrożenia pojedynczej modyfikacji?  

Odpowiedź na pytanie 33: 

Zamawiający podkreśla, że przyjęta formuła realizacyjna zamówienia "„Budowa oraz rozwój 

e-usług i narzędzi w ramach CAPAP, ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami”" 

(obejmująca m. in. realizację polegającą na podziale zakresu Zamówienia na modyfikacje, 

szacowanie kosztów modyfikacji w oparciu o metodę punktów funkcyjnych) została 

przedstawiona potencjalnym Oferentom podczas dialogu technicznego poprzedzającego 

ogłoszenie postępowania i była im znana. 

Zamawiający informuje, iż szczegółowy harmonogram realizacji prac (w tym terminy wdrożeń 

modyfikacji)  będą opracowane w ramach analizy realizowanej w Etapie Zarządczym 2 oraz na 

etapie zlecania Modyfikacji. 

 

Pytanie 34  

Ile modyfikacji będzie zleconych przez Zamawiającego / na ile osobnych zleceń zostanie 

rozbita liczba punktów funkcyjnych 12 895 będąca przedmiotem zamówienia? Jaką liczbę 

punktów funkcyjnych Zamawiający gwarantuje Wykonawcy do realizacji?  

Odpowiedź na pytanie 34: 

Zamawiający podkreśla, że przyjęta formuła realizacyjna zamówienia "„Budowa oraz rozwój 

e-usług i narzędzi w ramach CAPAP, ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami”" 

(obejmująca m. in. realizację polegającą na podziale zakresu Zamówienia na modyfikacje, 

szacowanie kosztów modyfikacji w oparciu o metodę punktów funkcyjnych) została 
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przedstawiona potencjalnym Oferentom podczas dialogu technicznego poprzedzającego 

ogłoszenie postępowania i była im znana. 

Zamawiający zwraca uwagę, iż w rozdziale III SIWZ „PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA” 

Zamawiający wskazuje zakres usług do zrealizowania, jednocześnie określa szczegółowo w 

jaki sposób będzie zamawiał prace mające na celu dostarczenie, wskazanego w rozdziale III 

SIWZ zakresu. Wykonawca będzie odpowiadał za zakres prac zleconych do zrealizowania.  

Dodatkowo należy podkreślić, że intencją Zamawiającego jest zrealizowanie wszystkich prac 

wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia w oparciu o Studia Wykonalności. 

Pytanie 35. 

Zamawiający w dniu 16.03.2017 r. udzielił odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców. 

Na pytanie nr 31 o treści : 

Czy zamówienie przewiduje możliwość dostarczenia przez Wykonawcę komercyjnych licencji 

Wykorzystanych przez Wykonawcę do stworzenia lub modyfikacji systemu? Jeśli tak to w jaki 

sposób, należy przeliczać koszt licencji na CFP? Czy punkty CPF należy policzyć także dla 

funkcjonalności oprogramowania komercyjnego? Jak należy postąpić w sytuacji kiedy to 

oprogramowanie komercyjne zapewnia realizację danej usługi, a zadaniem Wykonawcy jest 

jedynie jej instalacja i konfiguracja, jaka funkcjonalność zostanie w takim wypadku objęta 

przeliczeniem CFP? 

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi: 

Zgodnie z uszczegółowieniem załącznika nr 8 do Umowy - Podręcznik Szacowania 

Zamawiający dopuszcza dostarczenie przez Wykonawcę Oprogramowania Standardowego, 

którego koszt zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Umowy - Podręcznik szacowania pkt 2.1 "Ogólne 

zasady obliczania pracochłonności przy użyciu punktów funkcyjnych", powinien być wliczony 

w cenę punktu funkcyjnego (CFP). 

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi w jaki sposób będzie 

następowało rozliczenie za dostarczone komercyjne oprogramowanie standardowe oraz ATIK 

do oprogramowanie, w sytuacji kiedy wartość takiego oprogramowania czy ATIK będzie 

przekraczała wartość jednego punktu funkcyjnego ? 

Odpowiedź na pytanie 35: 

Zamawiający podtrzymuje wcześniej udzieloną odpowiedź: Zgodnie z uszczegółowieniem 

załącznika nr 8 do Umowy - Podręcznik Szacowania Zamawiający dopuszcza dostarczenie 

przez Wykonawcę Oprogramowania Standardowego, którego koszt zgodnie z Załącznikiem nr 

8 do Umowy - Podręcznik szacowania pkt 2.1 "Ogólne zasady obliczania pracochłonności przy 

użyciu punktów funkcyjnych", powinien być wliczony w cenę punktu funkcyjnego (CFP). Ilość 

punktów funkcyjnych zostanie obliczona według zasad określonych w tym załączniku. 

 
        Z poważaniem, 

 

p.o. GŁÓWNY GEODETA KRAJU  

 

 

         Grażyna Kierznowska 

 

 


