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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 Wykonawców, którzy zostali zaproszeni do składania ofert, wpłynęły pytania 
i wnioski dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytanie nr 1:

„ Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający zmieni termin realizacji Umowy na termin względny, to je s t 
na przykład 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w miejsce terminu wykonania Umowy określonego datą 
przed upływem terminu składania ofert, albowiem biorąc pod  niemożliwe do oszacowania (potencjalnie 
wydłużone) terminy związane z zawarciem Umowy (w tym na przykład ewentualnym postępowaniem  
odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą po  wyborze najkorzystniejszej oferty i oczekiwaniem 
na rozstrzygnięcie takiego potencjalnego sporu) trudne do oszacowania je s t ile czasu na realizację zamówienia 
realnie będzie miał Wykonawca (kiedy zostanie zawarta umowa na wykonanie zamówienia). "

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie zmienia terminu realizacji umowy, o którym mowa w Rozdziale V SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, zawarto 
-  w § 31 ust. 2 pkt 8 -  postanowienia umożliwiające wydłużenie okresu realizacji umowy w okolicznościach 
zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności, w szczególności przedłużania się postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, które uniemożliwią lub znacznie utrudnią wykonanie przedmiotu umowy w całości 
w terminie wskazanym w OPZ, o czas trwania takich przeszkód.

Pytanie nr 2:

„ Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w sytuacji składania oferty przez Konsorcjum Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia gwarancja bankowa/poręczenie wadialne wystawiona tytułem wadium 
wskazująca w treści gwarancji bankowej/poręczenia wadialnego jedynie spólkę/Lidera Konsorcjum (a nie oba 
podmioty składające ofertę), będzie wystarczające i uznane przez Zamawiającego za prawidłowe wniesienie 
wadium.

Powyższe stanowisko, o potwierdzenie którego wnosimy, je s t zgodne z  poglądem Sądu Najwyższego, który 
w wyroku z dnia 15 lutego 2018 r. (IV CSK 86/17) jednoznacznie potwierdził, że gwarancja wadialna 
wystawiona ju ż  po zawiązaniu konsorcjum wyłącznie na pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się
0 udzielenie zamówienia publicznego (lidera konsorcjum), stanowi skuteczne zabezpieczenia złożonej oferty
1 nie może stanowić podstawy do wykluczenia z  udziału w postępowaniu. ”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający potwierdza stanowisko przedstawione przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że rozszerzenie 
odpowiedzialności gwaranta za działania lub zaniechania konsorcjantów Wykonawcy musi znaleźć 
odzwierciedlenie w treści gwarancji, która powinna zawierać:

1) wskazanie, że przez „wykonawcę” lub „dającego zlecenie” należy rozumieć nie tylko podmiot oznaczony 
w dokumencie gwarancji, ale i wszystkich wykonawców z którymi zdecyduje lub zdecydował się on złożyć 
ofertę;

2) wskazanie przejęcia przez gwaranta odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie nie tylko 
zleceniobiorcy, ale również „podmiotów powiązanych” czy „współwykonawców”;
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3) zaznaczenie, że wykonawca/dający zlecenie działa bądź zamierza działać także w imieniu i na rzecz innych 
podmiotów;

4) rozszerzenie odpowiedzialności gwaranta poza wskazane „przyczyny leżące po stronie 
zleceniodawcy/wykonawcy” na przyczyny, za które zleceniodawca ogólnie ,jest odpowiedzialny”.

Pytanie nr 3:

„ OPZ Rozdział III. 1 Przeznaczenie Systemu

„System musi posiadać komercyjną bazę danych obsługującą nieograniczoną ilość wątków i posiadającą 
wsparcie 24/7przez 365 dni w roku. ”

Co zamawiający rozumie przez nieograniczoną ilość wątków? Czy przez to sformułowanie należy rozumieć 
nieograniczoną liczbę sesji/połączeń nawiązywanych z bazą danych? ”

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający wyjaśnia, że dla każdej transakcji wykonywanej na serwerze SQL możliwe jest użycie 
nieograniczonej licencją liczby wątków procesora. Silnik bazodanowy musi potrafić równolegle obliczać 
zapytania na wielu rdzeniach procesora.

Pytanie nr 4:

„ OPZ str. 22 podrozdział dot. błędów systemu

„Zamawiający wymaga, aby dostępność Systemu (parametr SLA) wynosiła 99,8 % w skali każdego miesiąca 
(30 dni) 99,9 % (30 minut). Dostępność Systemu rozumiana je s t jako czas działania bez błędów w stosunku 
do całości czasu w danym okresie.

W przypadku wystąpienia błędów Krytycznych Wykonawca Systemu zapewni przywrócenie działania Platformy - 
RTO (Recovery Time Objective) w ciągu maksymalnie: 15 minut.

W przypadku wystąpienia błędów Krytycznych skutkujących utratą danych Wykonawca Systemu zapewni 
odtworzenie stanu Systemu wraz z  danymi - RPO (Recovery Point Objective) według stanu maksymalnie: 
30 minut”

i jednocześnie: OPZ str. 24 czas realizacji Zgłoszeń:

Błąd krytyczny: czas reakcji - 5 minut, czas naprawy - 8 godzin 

Błąd mniejszej Wagi: czas reakcji 5 minut, czas naprawy - 36 godzin

Jak rozumieć w pierwszej przytoczonej frazie konieczność eliminacji błędów hytycznych w ciągu maksymalnie 
15 minut, w sytuacji gdy Zamawiający w przypadku wystąpienia błędów krytycznych oczekuje 5 minut na reakcję 
i 8 godzin na naprawę zgłoszenia? ”

Odpowiedź na pytanie nr 4:

W rozumieniu Zamawiającego eliminacja błędu krytycznego nastąpi w ciągu 15 min np. poprzez przełączenie 
pracy na ośrodek zapasowy, a błąd krytyczny w ośrodku podstawowym zostanie usunięty w ciągu 8 godzin.

Pytanie nr 5:

„Macierze dyskowe mogą być wyposażone w dyski NVMe, SSD/Flash lub SAS w takich ilościach oraz typach 
aby zapewnić wydajne działanie systemu. ”

Zamawiający dopuszcza zastosowanie macierzy wyposażonych w dyski NVMe/SSD oraz SAS. Różnica pomiędzy 
wydajnością oraz opóźnieniem w dostępie do danych pomiędzy technologią NVMe/SSD a dyskami 
mechanicznymi jest ogromna, czy z uwagi na wymagania związane z wydajnością działania systemu 
Zamawiający ograniczy możliwość zastosowania tylko do rozwiązań wyposażanych w dyski NVMe/SSD  
(AllFlash) ? ’’

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie zamierza ograniczać macierzy wyposażonych tylko w dyski NVMe/SSD (AllFlash). 
Do wykonawcy należy określenie rodzaju użytych dysków, dla zamawiającego najważniejszy jest parametr 
wydajnościowy.
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Pytanie nr 6:

„Macierze muszą wspierać mechanizm zdalnej replikacji z poziomu macierzy na drugą macierz, w trybie 
co najmniej asynchronicznym. Replikacja danych pomiędzy macierzami nie może być realizowana zewnętrznym  
narzędziem software'owym. Licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższej funkcjonalności je s t przedmiotem  
zamówienia. ”
W innym punkcie OPZ Zamawiający wymaga aby „Replikacja danych z  baz danych pomiędzy lokalizacjami 
musi być realizowana za pomocą wbudowanych funkcji silnika bazodanowego. Czy można wymóg 
dostarczenia licencji na replikację z poziomu macierzy dyskowej potraktować jako  opcjonalny? ”

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający wymaga obydwu funkcjonalności.

Pytanie nr 7:

„Przełączanie pomiędzy serwerowniami musi być realizowane „w locie” tzn. w czasie nie dłuższym ja k  jedna  
minuta, a wymiana (aktualizacja przyrostowa) danych pomiędzy serwerownią główną i zapasową musi być 
realizowana na bieżąco, tak by realna strata danych nie obejmowała czasu większego ja k  dwie minuty, wliczając 
w to czas przejęcia ruchu przez system posadowiony w serwerowni zapasowej. ”

W jak i sposób należy interpretować „przełączenie pomiędzy serwerowniami” ? Czy chodzi o przełączenie pracy 
jednego z systemów Aplikacja Operacyjna /  Aplikacja Treningowa /  Portal Informacyjny czy też przełączenie 
pracy całego ośrodka? Przełączenie pracy wszystkich systemów w ciągu jednej minuty może być niemożliwe 
do spełnienia z  uwagi na ilość systemów, zależności pomiędzy komponentami systemu i ogólną złożoność.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający poprzez „przełączenie pomiędzy serwerowniami” rozumie przełączanie pracy całego ośrodka 
w chwili awarii ośrodka podstawowego. Czas przełączania liczony jest od chwili uruchomienia procedury 
do całkowitego przełączenia ruchu.

Pytanie nr 8:

OPZ rozdział IV. Widok kooperacji systemu

W większości zaprezentowanych na diagramie systemów brakuje opisu systemów z któiymi współpracować ma 
ALARM  2.0, a tym samym nie został określony zakres integracji z  tymi systemami. Tyczy się to między innymi: 
Systemu IMGW, Geoportalu Krajowego, systemu GIS COVID-I9, STCPR (112), Systemu Informed, Systemu 
ruchu pociągów. Z  systemami STCPR (112), Systemu Informed komunikacja ma być w ogóle dwukierunkowa 
i zakres tych integracji je s t niezbędny do przygotowania szczegółowej wyceny — prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający wyjaśnia, że przedstawiony schemat kooperacji systemów wprost odpowiada na pytania, 
czy komunikacja jest jedno- czy dwukierunkowa -  wskazują to strzałki i tak:

Systemy z których komunikacja jest jednokierunkowa -  do Systemu Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i 
Informowania 2.0:

• GIS-COVID-19;

• Geoportal Krajowy;

• Pesel;

• Systemy IMGW (API IMGW, SH API);

• Portal Pasażera;

• System Teryt;

• Systemy informowania o dostępnej bazie łóżkowej województw, które zadeklarowały wykorzystanie 
budowanego systemu.

Systemy do których komunikacja będzie jednokierunkowa -  z Systemu Wczesnego Ostrzegania, 
Alarmowania i Informowania 2.0:

• System SMS;
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• System RSO;

• System FAX.

Systemy z którymi komunikacja będzie dwukierunkowa -  z Systemem W czesnego O strzegania, A larm owania 
i Inform ow ania 2.0:

• SI PROMIEŃ;

• STCPR;

• System Infomed (Dolnośląskiego UW).

Pytanie nr 9:

OPZ rozdział VI. Główne funkcjonalności systemu, moduł Analizy przestrzenne

W OPZ zostały wyspecyfikowane następujące rodzaje analiz, które powinno się dać uruchamiać w Aplikacji 
operacyjnej:

• katastrofa drogowa

• katastrofa kolejowa

• katastrofa lotnicza

• skażenie chemiczne

• zagrożenia epidemiologiczne

• zagrożenia epizootyczne

•  zagrożenia fitosanitarne

•  zagrożenia powodziowe

• zagrożenia pożarowe

• zagrożenia terrorystyczne

• brak wody

• susza

• analiza SI Promień

•  modułu chemicznego

• cyberbezpieczeństwo (na podstawie zdarzeń bieżących lub archiwalnych

• inne

Podczas dialogu konkurencyjnego zwracaliśmy uwagę na konieczność „rozwinięcia" tego opisu, gdyż nazwy 
te brzmią „ enigmatycznie”. Obecnie nie sposób przewidzieć co kryje się pod  poszczególnymi pozycjami 
-p ro sim y  o doprecyzowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zaprezentowany przez Zamawiającego podział jest podziałem wynikającym z Wojewódzkiego Planu 
Zarządzania Kryzysowego (WPZK).

Należy to interpretować w ten sposób, że takie będą nazwy poszczególnych zagrożeń porządkujące w sposób 
sformalizowany ich podział wynikający z WPZK.

Każdy rodzaj zagrożenia może być wizualizowany:

• punktowo (możliwość naniesienia w ramach jednej analizy nieograniczonej ilości punktów wraz z opisami);

• liniowo (możliwość naniesienia w ramach jednej analizy nieograniczonej ilości linii wraz z opisami);

• obszarowo (podstawowe kształty geometryczne, poprzez obrysowanie określonego dowolnego obszaru linią, 
poprzez zaznaczenie np. określonych odcinków dróg (wielu dróg w jednej analizie), poprzez wybranie 
obszaru z podziału teryt. ulica (grupa zaznaczonych ulic), miejscowość (grupa zaznaczonych miejscowości),
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gmina (grupa zaznaczonych gmin), powiat (grupa zaznaczonych powiatów), województwo grupa 
zaznaczonych województw).

Pytanie nr 10:

Nieścisłości

• Czym się różni rodzaj analizy „skażenie chemiczne" od rodzaju analizy „moduł chemiczny”, a ja k  się do tego 
w ogóle ma wyspecyfikowany zupełnie gdzie indziej Moduł skażeń chemicznych?

• Czym różni się rodzaj analizy „brak wody" od „susza”?

• W „otoczeniu" tworzonego systemu zidentyfikowano system „GIS COVID-19”. Jak on się ma do zawartego 
w opisie modułu WKRMsystemu o nazwie „COVID-19 RC B”

• Czy p o d  używanym w OPZ pojęciem „Moduł ZRM ” należy rozumieć wyodrębniony w OPZ moduł o nazwie 
„ Moduł Pogotowie Ratunkowe ”

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem „moduł” rozumie ujęcie wszystkich niezbędnych funkcjonalności 
w ramach przewidzianego zadania.

I tak w Module chemicznym (Moduł skażeń chemicznych) będą zawarte funkcjonalności dotyczące: 
sporządzenia przez każdego użytkowania analizy zagrożenia określonym środkiem chemicznym, zapisania 
jej w tym katalogu, zwizualizowania wykonania tej analizy na mapie cyfrowej poprzez podanie minimalnej 
ilości danych:

• Wybranie ze słownika rodzaju środka chemicznego (środki zgodne z ERG „Zasady postępowania 
ratowniczego”)

• Określenie rodzaju wycieku 

o Mały poniżej 2001

o Duży wyciek

• Wybranie słownikowo rodzaju skażenia 

o trwałe

o nietrwałe

• Wybranie słownikowo pory dnia 

o dzień

o noc

• Kierunku wiatru

• Prędkości wiatru

• Stabilności powietrza

• Temp. Powietrza

• Daty skażenia

Analiza „brak wody” i „susza” są nazwami podziału przypisujący analizę do określonego podziału:

o Susza będzie się odnosić np. do wskazania obszarów suszy hydrologiczej, czy obszarów upraw rolnych 
dotkniętych jej występowaniem

0 Brak wody będzie przypisany do zdarzeń związanych z wyłączeniem zasilania mieszkańców w wodę
spowodowanych np. awariami zasilania w wodę, czy skażenia wody pitnej bakteriami wyłączającymi
możliwość dostarczania wody mieszkańcom poprzez wodociągi.

Odpowiedź została określona w pkt. 8.„Każdy rodzaj zagrożenia może być wizualizowany”

W odniesieniu do relacji GIS COVID-19 WKRM (dane nie będą powiązane ze szpitalami raportującymi 
dostępność bazy łóżkowej). Dane z systemu GIS COVID-19 będą tylko wizualizowane w postaci tabelarycznej
1 na mapie w „Systemie Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0” .
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Zamawiający potwierdza, że poprzez „Moduł ZRM” należy rozumieć wyodrębniony w OPZ moduł o nazwie 
„Moduł Pogotowie Ratunkowe”

Pytanie nr 11:

„Enigmatyczny" opis modliła „Moduł WKRM” (Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa). Na dobrą sprawę 
nie wiadomo na jakich danych (z jakich systemów, przez kogo i gdzie gromadzonych) ma ten moduł 
funkcjonować. W module nie zostały sprecyzowane oczekiwane funkcje. Jedynie hasłowo zostały wymienione 
zagadnienia, które można różnie rozumieć -  prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający już wyjaśnił, przedstawiając „schemat kooperacji systemów”, z jakich systemów „System 
Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0” będzie czerpał dane, które w zakresie dostępności 
bazy łóżkowej będą dostępne w Module WKRM:

o W odniesieniu do systemu Infomed (województwo -  dolnośląskie) i inne województwa używające takiego 
samego systemu np. woj. lubuskie;

o pozostałe systemy informowania o dostępnej bazie łóżkowej -  jeśli te systemy posiadają API.

Zakres danych pozyskiwanych z innych systemów:

o Nazwa szpitala;

o Adres e-mail;

o Adres placówki (ulica, nr bud., Miejscowość, kod pocztowy, powiat, województwo); 

o Organ założycielski; 

o Oddział (oddziały); 

o Kod VII oddziału; 

o Całkowita ilość łóżek w oddziale; 

o Ilość łóżek wolnych; 

o Stan z (data, godz.); 

o Osoba raportująca; 

o Uwagi.

Zakres danych pozyskiwanych z systemu Infomed (województwo dolnośląskie): 

o Nazwa szpitala; 

o Adres e-mail;

o Adres placówki (ulica, nr bud., Miejscowość, kod pocztowy, powiat, województwo); 

o Organ założycielski; 

o Oddział (oddziały); 

o Kod VII oddziału; 

o Całkowita ilość łóżek w oddziale; 

o Ilość łóżek wolnych; 

o Stan z (data, godz.); 

o Osoba raportująca; 

o Uwagi;

o Dane oddziałów (z możliwością edycji danych);

o Dane kierowniczej kadry szpitala (Nr tel. kontaktowego, opis stanowiska służbowego) z możliwością edycji 
danych;

o Dane informujące o dostępności sił i środków w szpitalu jak np.:
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o Liczba łóżek zakontraktowanych; 

o Liczba łóżek dostawianych w czasie o godzin; 

o Liczba łóżek dostawianych w czasie 1 godziny; 

o Liczba łóżek dostawianych w czasie 6 godzin; 

o Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka; 

o Liczba łóżek oparzeń; 

o Liczba łóżek oddziału toksykologicznego; 

o Liczba łóżek zakaźnych; 

o Liczba łóżek z respiratorem; 

o Ilość zespołów operacyjnych do godz. 15.00; 

o Ilość zespołów operacyjnych po godz. 15.00; 

o Ilość zespołów operacyjnych w dni wolne od pracy; 

o Wyposażenie jednostki:

■ Np. agregat prądotwórczy;

■ Aparat do hemodializy;

■ USG;

■ Rezonans magnetyczny;

■ Itp.

Pytanie nr 12:

„Modułu Szpital". Kto i w ja k i sposób będzie utrzymywać wszystkie pozostałe informacje poza bazą sił 
i środków? Jeśli chodzi o bazę sił i środków to w module o tej samej nazwie został wyspecyfikowany zakres 

funkcjonalności pozwalający na gromadzenie i zarządzanie tego typu danymi, a co z  dane szpitali, 
możliwościami jednostek, oddziałami, telefonami, pracowniami, wyposażeniem szpitali? Kto i w ja k i sposób, 
w ramach jakich systemów będzie zarządzał tymi informacjami? - prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający wyjaśnia, że dane w module szpital -  będą to powiązania jednostronne -  do „Systemu Wczesnego 
Ostrzegania Alarmowania i Informowania 2.0” (Z WYJĄTKIEM SZPITALI WOJEWÓDZTWA 
DOLNOŚLĄSKIEGO, gdzie będzie możliwość raportowania i edycji danych) stąd w odniesieniu do pozostałych 
szpitali z innych województw po tej stronie nie będzie aktualizowania danych, aktualizacja zawsze będzie 
pochodzić z API.

Jeśli niezbędnym będzie pierwsze wpisanie szpitali do „Systemu Wczesnego Ostrzegania Alarmowania 
i Informowania 2.0 Zamawiający poda Wykonawcy w edytowalnej postaci zestawienie szpitali z danymi 
teleadresowymi celem ich zaimportowania do „System u...”

Rolą Wykonawcy będzie przygotowanie tych danych z podziałem terytorialnym, uwzględniającym informacje 
podane w odpowiedzi na pytanie nr 11, co umożliwi wyszukiwanie dostępności bazy łóżkowej wg zadanych 
kryteriów.

Pytanie nr 13:

Moduł Pogotowie RatunkoweSkłada się jedynie z  wyszukiwania wolnych łóżek. Pytanie ja k  to wyszukiwanie ma 
się do tych określonych w modułach Moduł WKRM i Moduł SZPITAL? Czy to dokładnie ta sama powielona 
funkcjonalność realizowana w oparciu o te same źródła danych/usługi systemów zewnętrznych? Prosimy 
o doprecyzowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający potwierdza, że dotyczy to tylko funkcjonalności wyszukiwania dostępności bazy łóżkowej.
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Pytanie nr 14:

Zawartość rozdziału VI. Główne funkcjonalności systemu. Brak jednoznacznego wyróżnienia oczekiwanych 
modułów. Nazwy modułów zostały wyróżnione nowymi akapitami z  treścią z zastosowaniem czcionki 
wytłuszczonej, ale w rozdziale brak je s t konsekwencji w identyczny sposób wyróżniono też inne rzeczy. Które są 
modułami, a które nimi nie są, nie wiadomo. Brak je s t konsekwencji w stosowaniu wypunktowań 
pierwszego/drugiego poziomu, przez co je s t problem z jednoznacznym określeniem początków i zakończenia 
poszczególnych list. Część wy punktów ań/list pojawia się bez żadnego wprowadzenia i jasnego określenia czego 
dotyczą. Czasem „wypunktowaniem" je s t nowy akapit z treścią z zastosowaniem czcionki wytłuszczonej. 
Prosimy o poprawę i doprecyzowanie.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert o co najmniej 10 dni.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Na aktualnym etapie postępowania przetargowego zamawiający nie będzie dokonywał już żadnych zmian opisu. 
Istotą są funkcjonalności, jakich wymaga Zamawiający.

Takie doprecyzowanie (jeśli będzie niezbędne) zostanie dokonane już po wyłonieniu Wykonawcy i podpisaniu 
umowy.

Zamawiający potwierdza, że po wyłonieniu w postępowaniu Wykonawcy i podpisaniu umowy będzie 
współpracował z Wykonawcą doprecyzowując Wykonawcy niejasności w procesie opracowywania Projektu 
T echniczno-Wykonawczego.

Pytanie nr 15:

„Na str. 46, w rozdziale dotyczącym Modułu obsługi mapy, jest następujące stwierdzenie:

„ Skalowanie mapy min. 20poziomów od skali 1:2000 /z serwera GIS systemu/

a) Czy powyższe oznacza, że największe możliwe powiększenie (zbliżenie) w zamawianych aplikacjach 
mapowych będzie wynosić 1 : 2 000? Nie będą dostępne skale 1:1 000 i 1: 500?

b) Czy serwisy mapowe dla map podkładowych z  sei-wera GIS systemu będą oparte o kafle w skali nie większej 
niż 1: 2000? Czyli, czy na serwerach GIS zamawianego systemu, magazyn kafli nie będzie obejmować skal 1: 
1 000, 1: 500 i 1:250 (jak ma to miejsce w usługach kafelkowych ortofotomapy serwowanych 
przez geoportal.gov.pl)?

c) Z  drugiej strony wymaganie mówiące o 20 poziomach skalowych od skali 1:2000 oznacza, że w szeregu 
skalowym GUGIK najmniejsza skala będzie wynosić 1: 2 048 000 000, a w szeregu google 1: 591 657 472. 
Czy w takim razie Zamawiający dopuszcza mniejszą liczbę poziomów skalowych niż 20?

d) Czy kafle (cache) na Sewerze GIS mają być dostępne w jednym układzie współrzędnych czy we wszystkich 
4 wymienionych w OPZ, czyli WGS-84, PUWG92, PUWG2000, UTM?

Powyższe pytania są o tyle istotne, że wpływają na szacowaną objętość danych.

Poniżej zestawienie objętości 3 poziomów skalowych cache ortofotomapy dla całej Polski w układzie PUWG92 i 
WGS-94:
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skala 1: 2 000 I: 1 000 1: 500

ORTO PU W G 92 100 GB 400 GB 1.2 TB

O RTO W G S-84 170 GB 590 GB 1.5 TB

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad. a) -  Tak największe możliwe powiększenie (zbliżenie) w zamawianych aplikacjach mapowych będzie 
wynosić 1 : 2 000. Nie będą dostępne skale 1:1 000 i 1: 500.

Ad. b) -  Serwisy mapowe dla map podkładowych z serwera GIS systemu będą oparte o kafle w skali 
nie większej niż 1: 2000. Na serwerach GIS Zamawianego systemu, magazyn kafli nie będzie obejmować skal 1: 
1 000, 1: 500 i 1:250.

Ad c) -  Nie. Zamawiający nie dopuszcza zmiany ilości poziomów skalowych.



Ad. d) -  Kafle na serwerze GIS mają być dostępne w WGS-84, PUWG92, PUWG2000, UTM.

Pytanie nr 16:

„Odpowiedź na pytanie la  i lb  przekazana pismem APLJZP.272-34/20/ZP/DK z dn. 18 października 2021 rodzi 
następujące dodatkowe pytania

a. Czy zasób ortofotomapy będzie obejmować tylko ortofotomapę aktualną czy również archiwalną?

b. Jak częsta będzie aktualizacja zasobu ortofotomapy i czy będzie wiązać się z usuwaniem nieaktualnych 
arkuszy?

Powyższe pytania są o tyle istotne, że aktualna ortofotomapa w zasobach GUGIK zajmuje obecnie ok. 6,5 TB 
przestrzeni dyskowej, przy czym 60% arkuszy ma rozdzielczość 25 cm, reszta - 10 cm lub dokładniejszą. 
Proporcje te w ciągu ostatnich 2 lat zmieniły się o 15 % na korzyść wysokich rozdzielczości.

Średnia objętość arkuszy o pikselu 25 cm to 40 MB, o pikselu 10 cm -  300 MB a pikselu 3 cm -  900 MB. Przy 
tak dużym tempie wzrostu rozdzielczości aktualnej ortofotomapy, ja k  w ciągu ostatnich 2 lat, można spodziewać 
się wzrostu je j  objętości w ciągu 5 lat o rząd wielkości - z  6 do 60 TB.

Biorąc pod  perspektywę zmian wielkości zasobów w przyszłości prosimy doprecyzowanie przedmiotu 
zamówienia w sposób precyzyjny, aby wymaganie na wielkości przestrzenni dyskowej było jednoznaczne i takie 
samo dla wszystkich oferentów. W przeciwnym wypadku złożone oferty mogą być nieporównywalne gdyż każdy 
z oferentów może policzyć macierze plikowe o zupełnie innych przestrzeniach dyskowych co ma bardzo duży 
wpływ na wycenę. "

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad. a) -  Zasób nie będzie obejmował mapy archiwalnej.

Ad. b) -  Aktualizacja ortofotomapy na serwerach systemu nie częściej jak co 2 lata (zastąpienie 
dotychczasowego zasobu nowym).

Jednocześnie, w odniesieniu do złożonych wniosków o wydłużenie terminu na złożenie ofert, Zamawiający 
informuje, że wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 3 listopada 2021 r. do godziny 10°°.

W związku z powyższym, treść Rozdziału XI SIWZ -  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ulega 
następującej zmianie:

1. Treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać drogą elektroniczną, wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej 
pod adresem: duw.ezamawiajacy.pl, do dnia 3 listopada 2021 r. do godz. 10°°.

2. Treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 3 listopada 2021 r. o godz. 103° za pośrednictwem platformy 
zakupowej pod adresem: duw.ezamawiajacy.pl w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu 
z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Powstańców Warszawy 1, pokój 2164.

UWAGA: Zebranie osób, zainteresowanych udziałem w otwarciu ofert odbędzie się w dniu
3 listopada 2021 r. o godz. 1Q10. przed wejściem do budynku Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1. Z racji obecnej sytuacji
zagrożenia epidemicznego, zainteresowane osoby, chcące wziąć udział w otwarciu ofert, 
powinny zgłosić ten fakt Zamawiającemu -  najpóźniej do dnia 29 października 2021 r. 
i zachować wszelkie wymagane środki ochrony osobistej -  w tym w szczególności powinny 
posiadać i założyć maseczki ochronne oraz poddać się badaniu temperatury ciała.

Osobą do kontaktu w sprawie ewentualnego udziału w otwarciu ofert będzie, ze strony 
Zamawiającego, Pan Mirosław Ziajka, e-mail: zamowienia@duw.pl.
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W konsekwencji, analogicznej zmianie -  tj. wydłużeniu do dnia 3 listopada 2021 r., do godziny 10°° -  ulega 
termin na złożenie ofert, wskazany przez Zamawiającego w treści Informacji o zakończeniu dialogu. 
Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 7 października 2021 r.

Zamawiający informuje, że niniejsza odpowiedź została przesłana Wykonawcom zaproszonym do złożenia ofert 
oraz zamieszczona na platformie zakupowej pod adresem: duw.ezamawiajacy.pl oraz na stronie internetowej: 
bip.duw.pl.

Otrzymują:

1. Intergraph Polska Sp. z o. o. 
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

2. Konsorcjum firm:
GISPartner Sp. z o. o. (lider) 
ul. Długosza 60 
51-162 Wrocław
GeoTechnologies Sp. z o. o. (członek) 
ul. Długosza 60 
51 -162 Wroclaw
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