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Wykonawcy zaproszeni do złożenia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na zadanie
pn.: „Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0 
wraz ze sprzętową infrastrukturą serwerową oraz z usługą utrzymania przez okres 5 lat”

Zamawiający informuje, że od Wykonawcy, który został zaproszony do składania ofert wpłynęły pytania 
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytania:

„Przesyłam pytania wykonawcy dot. postępowania pn. "Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie "Systemu 
Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0" wraz ze sprzętową infrastrukturą serwerową 
oraz z usługą utrzymania przez okres 5 lat":

1. W opisie „Moduł obsługi mapy" Zamawiający wskazuje, że oczekuje aby dane typu Ortofotomapa były 
z serwera GIS systemu. W związku z tym prosimy o doprecyzowanie:

a. Jakie dokładnie zasoby ortofotomapy mają być przechowywane na serwerach GIS systemu i jaka  je s t  
ich wielkość. Takie doprecyzowanie je s t konieczne i ta informacja powinna być wskazana jednoznacznie, tak aby 
wymóg był precyzyjny zarówno w zakresie jakościowym ja k  i ilościowym. Jest to krytycznie potrzebne ponieważ 
zasobów orfotofotmapy je s t wiele dostępnych np. w GUGIK. Mają różne czaso-okresy wytworzenia i tym samym 
aktualności. Dodatkowo różna je s t ich dokładność. Wedle naszej wiedzy wielkość tych zasobów może być różna 
i iść w dziesiątki terabajtów co ma ogromne znaczenie ze względu na koszty macierzy i przestrzeni dyskowej. Jest 
to informacja konieczna do rzetelnego oszacowania sprzętu.

b. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie dysponował tymi zasobami, które mają zasilić system 
i dostarczy je s t Wykonawcy na cyfrowych nośnikach danych.

2. W opisie Modułu obsługi mapy zamawiający wskazuje, że moduł ma mieć możliwość zmiany serwisów 
mapowych i jako standard wskazuje WMS i WMTS. A w kolejnych punktach wskazuje, że ma być możliwość 
wyłączenie warstw wyświetlanych: „ Wyłączanie warstw wyświetlanych (System musi umożliwiać wyłączanie 
każdej wyświetlonej na mapie warstwy tematycznej GIS) W związku z faktem, że usługa WMTS jes t usługa 
kaflową to nie ma możliwości, aby w wygenerowanym wcześniej obrazku mapy wyłączyć wybraną warstwę. 
Prosimy o doprecyzowanie tych zapisów tak aby wymaganie nie były sprzeczne.

3. Czy serwisy „Mapa zagrożenia powodziowego" oraz „ Mapa ryzyka powodziowego" mają pochodzić 
z serwera GIS systemu czy będą to usługi zewnętrze z innego źródła?. ”

O dpowiedź na pytania:

Zamawiający wyjaśnia, że 

A d.la:

Wielkość danych zależy m. in. od rozdzielczości obrazu. Zakładając, że rozdzielczość wynosi 0,25 metra, 
to dla obszaru woj. dolnośląskiego dane ortofoto wynoszą około 180 GB.

Należy jeszcze uwzględnić wielkość cache dla usługi WMTS. Dla woj. dolnośląskiego wynosi on również około 
180 GB (przy założeniu że utworzony jest on dla 12 skal: 1:2 000 000 -  1:500).

Dla oszacowania zasobu krajowego, który będzie w systemie, wielkość tą należy szacunkowo pomnożyć 
przez ilość województw.
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Zamawiający potwierdza, że będzie dysponował zasobami mapowymi dla obszaru Polski, które dostarczy 
wykonawcy na nośnikach danych w trakcie budowy systemu.

Ad. 2:

Zamawiający potwierdza, że aplikacja ma umożliwiać użytkownikowi włączanie i wyłączanie widoczności 
usług oraz poszczególnych warstw w ich obrębie. Włączanie i wyłączanie widoczności poszczególnych warstw 
nie będą dotyczyć usług z utworzonym cache (np. WMTS).

Ad. 3:

Mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego będą wyświetlane z Geoportalu Krajowego GUGiK oraz będą 
zeskładowane lokalnie na serwerach systemu. Powyższe ma zapewnić możliwość niezakłóconej pracy systemu 
i wykorzystanie zasobów mapowych zeskładowanych lokalnie -  na wypadek niedostępności Geoportalu 
Krajowego GUGIK.

Zamawiający informuje, że niniejsza odpowiedź -  pozostająca bez wpływu na treść SIWZ i nie powodująca 
zmiany terminu składania ofert -  została przesłana Wykonawcom zaproszonym do złożenia ofert, a także 
zamieszczona na platformie zakupowej pod adresem: duw.ezamcrwiajacy.pl oraz na stronie internetowej: 
bip. duw.pl.
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Ad. Ib:

jy k ć K T O R  /WYDZIAŁU 
rapieczeństwa i Z a r Ä ia  Kryzysowego

Rafal W olanowski
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