
Załącznik nr 2 do Protokołu z przeprowadzonego Dialogu 
 

 Tematy poruszone podczas dialogu technicznego 

1. Podział zamówienia na etapy techniczne 
 
Pytanie 1: 
Czy według Wykonawców zaproponowany podział pracy na etapy techniczne odpowiada 
procesowi technologicznemu?  
Zamawiający planuje rozliczać prace na podstawie poszczególnych etapów technicznych. 
Czy według Wykonawców jest to dobre rozwiązanie? Jeśli nie, to proszę o przedstawienie 
swoich propozycji wraz z argumentacją. 
 
Pytanie 2: 
Czy Wykonawcy widzą potrzebę wyodrębnienia dodatkowego etapu technicznego, który 
pozwoliłby na wcześniejsze dokonanie płatności ? 
 
Pytanie 3 - wątek poboczny: 
W jaki sposób zdaniem Wykonawcy powinna odbywać się kontrola (pełna weryfikacja 
wykonanych prac) po załadowaniu danych do systemu teleinformatycznego starostwa? 
  

2. Termin realizacji prac 
 
Pytanie 1: 
Czy Wykonawcy zgadzają się z przedstawionymi terminami realizacji poszczególnych etapów?  
Jeśli nie, to proszę o przedstawienie swoich propozycji wraz z argumentacją.  
 
Pytanie 2: 
Proszę o podanie niezbędnych zasobów ludzkich, potrzebnych do opracowania bazy danych, 
odpowiednio GESUT i BDOT500 dla 1 ha oraz potrzebnych do opracowania bazy danych EGiB 
w odniesieniu do 1 000 działek ewidencyjnych.  
 

3. Warunki zmiany umowy 

Pytanie 1: 
Czy zaproponowane warunki zmiany umowy wyczerpują wszystkie możliwe sytuacje, jakie 
mogą się wydarzyć, na które Wykonawca nie ma wpływu?  

Pytanie 2: 
Zamawiający proponuje, aby Wykonawca podczas kalkulacji kosztów wykonania zamówienia 
wziął pod uwagę niedoszacowanie przez Zamawiającego informacji o istniejących materiałach 
PZGiK, które mogą być wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia oraz informacji 
charakteryzujących sposób prowadzenia ewidencji dla obrębów ewidencyjnych wykazanych 
w projektach modernizacji, na poziomie 10%.  
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4. Procedura udostępnienia materiałów źródłowych 
 
Pytanie 1: 
Czy istniejące zapisy umowy i OPZ w pełni zabezpieczają kwestię sposobu i formy udostępniania 
materiałów źródłowych?  
 
Pytanie 2: 
W jakim maksymalnym terminie materiały źródłowe powinny zostać wydane Wykonawcy, aby 
możliwa była prawidłowa i terminowa realizacja umowy?  
 

5. Warunki udziału w postępowaniu 
 
Pytanie 1: 
Czy zaprezentowane wymagania  w  stosunku do Wykonawców oraz osób, którymi Wykonawca 
będzie dysponował na czas realizacji zamówienia zabezpieczają terminowość i jakość realizacji 
prac? 
 
Pytanie 2: 
Czy zdaniem Wykonawców zaproponowane wartości usług gwarantują udział podmiotów z 
odpowiednim doświadczeniem i potencjałem czy są zbyt rygorystyczne ?  
 

6. Kryteria oceny ofert 
 
Pytanie 1: 
Proszę o odniesienie się do zaproponowanych kryteriów oceny ofert?  
 

7. Aktualizacja (konwersja) danych EGiB 
 
W zakresie wykonania konwersji powiatowej bazy danych EGiB planuje się wykonać konwersję 
informatyczną (automatyczną) przez dostawców oprogramowań do prowadzenia baz danych 
EGiB (przygotowanie nowej struktury oprogramowania zgodnej z modelem pojęciowym, 
określonym w rozporządzeniu w sprawie EGiB, oraz zastąpienie zmienionych rozporządzeniem 
oznaczeń np. Lz występujących na gruntach rolnych na Lzr), oraz harmonizację z rejestrami 
publicznymi, stanowiącymi źródło danych referencyjnych w stosunku do atrybutów 
ujawnianych w bazie danych EGiB (np. PESEL, REGON, TERYT, nr KW, CRFOP, Rejestr Zabytków). 
 
 

8. Konwersja danych GESUT 
 
W zakresie wykonania konwersji danych powiatowej bazy GESUT planuje się wykonać prace 
związane z dostosowaniem baz danych utworzonych na podstawie nieobowiązującego modelu 
powiatowej bazy GESUT. Prace planuje się ograniczyć  do czynności automatycznych 
(informatycznych) nie wymagających uzupełniania brakujących wartości atrybutowych na 
podstawie danych znajdujących się w zasobie. 
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