
                                                                                                             

1 
 

 

OR.VII.272.39.2022                                                                                          Racibórz 12.01.2023r. 

  

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE  

I ZMIANA TREŚCI SWZ 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.VII.272.39.2022 pn. 

„Zmiana nośnika mapy ewidencyjnej z analogowej na numeryczną poprzez uzupełnienie 

części geometrycznej prowadzonej bazy danych egib w zakresie działek, punktów 

granicznych, konturów gleboznawczych i użytków gruntowych dla wybranych obrębów  

w  jednostce ewidencyjnej 241104_2 Krzyżanowice” 

 

I.  Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Informuję, iż zamawiający otrzymał pytanie dotyczące treści SWZ w zakresie w/w postępowania. 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.), przedstawiam poniżej treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami:  

Pytanie 1 
W punkcie 6.2. Podpunkt 4c swz użyto określenia "jest w posiadaniu oraz pracuje na najnowszych wersjach 

aplikacji dziedzinowych takich jakie funkcjonują u zamawiającego". Czy przez to stwierdzenie należy 

rozumieć, że nie dopuszcza się wykonania zadania na aplikacjach dziedzinowych nie funkcjonujących u 
zamawiającego, które spełniają wymagania określone przepisami i umożliwiają generowanie plików wymiany 

kompatybilnych z oprogramowaniem w jakim prowadzona jest baza danych powiatowych?  

 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający zmienia  pkt. 6.2 ppkt 4 c) SWZ w wykreślając zapis „ jakie funkcjonują  

u zamawiającego” . W związku z czym pkt. 6.6. ppkt. 4 c) otrzymuje brzmienie: 

 c) Wykonawca oświadcza, że jest w posiadaniu oraz pracuje na najnowszych wersjach 

aplikacji dziedzinowych, co ograniczy potencjalny brak zgodności struktur bazy danych oraz 

aplikacji.  

W związku z powyższym zamawiający zmieni Załącznik nr 5 do SWZ, zmieniając go jako 

OR.VII.272.39.2022_SWZ_ zał. 5 oświadczenie o spełnieniu warunków PRAWIDŁOWY 

który należy złożyć wraz z ofertą.  

 

Pytanie 2  

W punkcie vii podpunkt 1 specyfikacji technicznej użyto sformułowania " bazą danych egib  

w formacie gml i plikami wymiany w formatach *edz i *asc". Proszę o uściślenie - będzie wymagana 

baza danych w formacie gml (obowiązujący format wymiany danych wynikający z przepisów)  

i alternatywnie w przypadku problemów z importem pliku gml pozostałe formaty lub będą wymagany 

wszystkie wymienione formaty plików wymiany bazy danych?  

 

Odpowiedz 2 

Zamawiający informuje, iż będzie wymagana baza danych egib tylko w formacie gml  

(obowiązujący format  wymiany danych wynikający z przepisów). 

 

Pytanie 3  

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji przetargowej dotyczącej terminu realizacji 

zamówienia. Zgodnie z par. 4 ust. 1 wzoru umowy: " termin wykonania przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 1 wyznacza się na 30 lipca 2023 r.", natomiast zgodnie z punktem 4 swz: "termin realizacji 

zadania do 30 sierpnia 2023r." 
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Odpowiedz 3  

1. Termin realizacji zadania to 30 sierpnia 2023r. w związku z czym zamawiający 

dokonuje zmian wzoru umowy dołączonego do postępowania jako Załącznik nr 1 do 

SWZ, zmieniając go jako OR.VII.272.39.2022_SWZ_zał. 1  wzór umowy 

PRAWIDŁOWY 12.01.2023. 

 

II. Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia . 

1. Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), zamawiający zmienia treść SWZ 

w następującym zakresie: 

 

11.Termin związania ofertą. 

11.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 14.02.2023 r. 

15.02.2023r. 

  

13.  Sposób i termin składania i otwarcia ofert 

13.1.Wykonawca składa ofertę do dnia 16.01.2023 r., 17.01.2023r. do godziny 09:00 za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP  

i udostępnionego również na miniPortalu. 

Adres skrzynki: ePUAP: /powiatraciborski/skrytka przy użyciu miniPortalu        

https://miniPortal.uzp.gov.pl. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę 

jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.  

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

(…) 

13.10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2023 r., 17.01.2023 r. o godzinie 09:30 

   (…) 

 

2. Zmianie ulegają następujące załączniki do SWZ które należy wykorzystać przy składaniu 

oferty: 

a) Załącznik nr 1 do SWZ, zmieniając go jako OR.VII.272.39.2022_SWZ_zał. 1 wzór 

umowy PRAWIDŁOWY 12.01.2023 

b) Załącznik nr 3 do SWZ, zmieniając go jako OR.VII.272.39.2022_SWZ_zał.3 

Formularz oferty PRAWIDŁOWY który należy złożyć.  

c) Załącznik nr 5 do SWZ, zmieniając go jako OR.VII.272.39.2022_SWZ_ zał. 5 

oświadczenie o spełnieniu warunków PRAWIDŁOWY który należy złożyć wraz z 

ofertą. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 

12.01.2022 r.  po numerem 2023/BZP 00028022 

 (przedmiotowe ogłoszenie w załączeniu).  

 

Pozostała treść SWZ  pozostaje bez zmian.  

 

 

Z up. STAROSTY 

Beata Bańczyk  

SEKRETARZ POWIATU 

                                                                                         .............................................. 

 Zatwierdził  

porządziła: Anita Stuchły, tel. 385 

https://miniportal.uzp.gov.pl/

