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Nr sprawy AZP-240/PN-p221/008/2019 - 458 

 

      Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

Data 07.08.2019 r. 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 EURO 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym systemu 

informatycznego opartego na oprogramowaniu GIS na potrzeby realizacji grantu naukowego „Atlasu klasztorów w Polsce 

X-XXI w.” przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp, udziela następujących odpowiedzi  

na złożone we wniosku o wyjaśnienie zapisów SIWZ zapytanie bez ujawniania jego źródła: 

 

Pytanie 1  

W Rozdziale XI (ust. 3) jest mowa o tym, że oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Czy w 

związku z tym formularz „Oferta wykonawcy" sporządzony z według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, który 

stanowi część oferty powinien być podpisany oddzielnie w wersji papierowej jako załącznik nr 2 i następnie skan tego 

dokumentu (np. w postaci pliku pdf.) powinien być częścią składową całej oferty? Czy też formularz oferty jako odrębny 

załącznik nie jest podpisywany tylko łącznie z pozostałymi dokumentami, o których mowa w Rozdziale XI ust.2  stanowią 

ofertę i jako całość i jako całość są podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymaganiami wszystkie dokumenty oraz oświadczenia dostarczane 

Zamawiającemu w formie oferty przetargowej powinny zostać podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

osoby lub osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy. Zamawiający pozostawia Wykonawcom decyzję czy 

dokumenty i oświadczenia będą stanowiły jeden podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym plik czy też będą to 

odrębne pliki. 

 

Pytanie 2 

Bardzo proszę o wyjaśnienie jak Zamawiający rozumie udział w projektach związanych z utworzeniem portali lub atlasów 

historycznych. Czy portal historyczny rozumiany jest jako portal w postaci aplikacji opartej na bazie GIS przechowujący 

dowolne dane pochodzące z różnych okresów czasowych, przy czym obiekty posiadają informacje o dacie utworzenia, 

pochodzenia lub aktualizacji danego obiektu? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż poprzez udział specjalisty ds. map historycznych w projektach związanych z 

utworzeniem portali lub atlasów historycznych rozumie jego udział w projektach, których efektem końcowym było 

utworzenie portali lub atlasów zawierających m.in. mapy archiwalne, mapy historyczne, mapy dawne, archiwalne zdjęcia 

lotnicze, historyczne granice terytoriów, dane dotyczące obiektów historycznych (istniejących lub nieistniejących, np. 

kościołów, klasztorów, cerkwi, nieistniejących miejscowości lub ich dawnych nazw). Pod pojęciem portalu historycznego 

nie jest rozumiany portal zawierający dowolne dane pochodzące z różnych okresów czasowych, ale portal który zawiera 

m.in. mapy archiwalne, mapy historyczne, mapy dawne, archiwalne zdjęcia lotnicze, historyczne granice terytoriów, dane 

dotyczące obiektów historycznych (istniejących lub nieistniejących, np. obiektów sakralnych takich kościoły, klasztorów, 

cerkwi, nieistniejących miejscowości lub ich dawnych nazw). 

 

Pytanie 3  

Prosimy o wskazanie jakie dane 3D Zamawiający planuje przechowywać/wyświetlać i w jakich formatach? Czy dane 3D będą 

podlegały edycji poprzez dostarczane oprogramowanie? 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż planuje przechowywać/wyświetlać dane 3D w następujących formatach: KML, 

KMZ, CityGML, SLPK, I3S, 3DS, WRL, FLT, DAE, OBJ, GDB (multipatch). Dane 3D będą podlegały edycji przez dostarczone 

oprogramowanie desktopowe lub przeglądarkowe. 

 

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów formularza „Oferta Wykonawcy” stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 

poprzez uszczegółowienie dotyczące wymagania danych podawanych do osób skierowanych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający dołącza załącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji do niniejszych wyjaśnień. 

 

Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści 

niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SIWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez 

zmian. 

 

 

 

                 Podpisana 

 Prorektor ds. studenckich i kontaktów międzynarodowych   

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  

            ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL 


