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WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  

I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU - II 

w ramach projektu pn.:  

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – 

CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL 

na lata 2014 – 2020, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla 

działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku 

pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa 

zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego 

  

CKZiU1.KAK.260.5.2.2021  

Informuję, iż zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia dot. ww. postępowania. Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 

2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przedstawiam 

poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:  

 

Pytanie 1. Opis przedmiot zamówienia; Dron część 8  

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu treści OPZ z „Kamera zintegrowana z gimbalem 3-

osiowym, obrót 360 stopni” na „Kamera zintegrowana z gimbalem 3-osiowym, 3-osiowa stabilizacja”. 

Z punktu widzenia wykonywania nalotów fotogrametryczno-geodezyjnych, obrót kamery w osi Z jest 

zdaniem Wykonawcy niepotrzebny. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie. 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu treści OPZ. 

Zamawiający używając w OPZ zwrotu „obrót 360 stopni” miał na myśli funkcjonalność drona lub 

kamery. 

 

Pytanie 2. Opis przedmiot zamówienia; Dron część 8  

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie dwóch oprogramowań, które pozwalają na znaczne szersze 

wykonywanie realizacje zadań oraz analiz przestrzennych GIS oraz spełniają wymagania 

przedstawione w OPZ? 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. 

Zamawiającemu zależy na funkcjonalności i szerokim wykorzystaniu dostarczonego oprogramowania. 

 

Pytanie 3. Opis przedmiot zamówienia; Dron część 8  

Czy Zamawiający dopuszcza oprogramowanie, które nie posiada możliwości rozbudowy 

oprogramowania o moduł skaningu naziemnego z możliwością automatycznej rejestracji chmury? Z 

wiedzy Wykonawcy wynika, że każdy skaner laserowy posiada własne oprogramowanie, 

kompatybilne z konkretnym modelem urządzenia. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. 

Zamawiający dopuszcza oprogramowanie, które nie posiada możliwości rozbudowy oprogramowania 

o moduł skaningu naziemnego z możliwością automatycznej rejestracji chmury? 

 

Pytanie 4. Opis przedmiot zamówienia; Dron część 8  

Czy Zamawiający dopuszcza oprogramowanie, które nie posiada funkcji kartowania online w trybie 

biuro-teren? Z punktu widzenia wykonywania nalotów fotogrametrycznych taka funkcja nie znajdzie 

zastosowania w pracach fotogrametrycznych. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. 

Zamawiający dopuszcza oprogramowanie, które nie posiada funkcji kartowania online w trybie biuro-

teren. 

 

Pytanie 5. Opis przedmiot zamówienia; Dron część 8  

Czy Zamawiający dopuszcza, aby oprogramowanie były dostarczone w formie jednej licencji 

wieczystej, pływającej, która umożliwia pracę na 25 stanowiskach jednocześnie, zamiast dwóch 

licencji pływających jednostanowiskowych? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. 

Z punktu widzenia wykorzystania oprogramowania w szkolnej pracowni informatycznej 

zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie dla Zamawiającego jest korzystniejsze.  

 

Zamawiający zastrzega jednak, by dostęp do wsparcie oprogramowania nie było krótsze niż dwa 

lata.  

 

Pytanie 6. Opis przedmiot zamówienia; Dron część 8  

Czy Zamawiający dopuszcza oprogramowanie, które nie posiada możliwości importu dxf, dwg, shp, 

LandXML, GSI. Z wiedzy wykonawcy wynika, że format GSI służy do zapisu obserwacji (stanowisko, 

kąt, odległość) z tachimetru. Do oprogramowania fotogrametrycznego zawsze importujemy plik 

tekstowy ze współrzędnymi osnowy fotogrametrycznej. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. 

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia użył przykładowych formatów plików w pozycji: 

eksport do, import. Zamawiający wymaga by sprzęt i oprogramowanie były kompatybilne i spełniały 

przedstawione wymagania.  

 

Pytanie 7. Opis przedmiot zamówienia; Dron część 8  

Czy Zamawiający dopuszcza oprogramowanie, które nie posiada możliwości eksportu LandXML oraz 

GSI? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. 

Jak wyżej. 

 

 

 

        Z poważaniem 

        Jacek Kąsek 

        Dyrektor CKZiU nr 1 w Raciborzu 


