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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE
DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej
ustawą, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na „Digitalizacja dokumentów analogowych zasobu
geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Proszowickiego, na potrzeby utworzenia rejestrów
przestrzennych dokumentów źródłowych, prowadzonych w bazie danych systemu
teleinformatycznego”, informujemy iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej
treści:
Pytanie:
Zwracam się z zapytaniem o sprecyzowanie ilości dokumentów podlegających digitalizacji
(skanowaniu) w ramach zamówienia na „Digitalizacja dokumentów analogowych zasobu
geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Proszowickiego, na potrzeby utworzenia rejestrów
przestrzennych dokumentów źródłowych,
prowadzonych w bazie danych systemu teleinformatycznego”.
Proszę uwzględnić w odpowiedzi następujące parametry:
Ilość stron [szt.]
Format
Czy wszystkie dokumenty podlegają digitalizacji czy jedynie część z nich zgodnie z
Rozporządzeniem?
Rodzaj skanów [ czarno biały / kolor ]
Średni wiek dokumentów [od kiedy dokumenty są gromadzone]?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w warunkach technicznych, stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ, w rozdziale
V. Zakres przedmiotowy zamówienia i informacje porządkowe (str. 10), w pkt 3, określił
ilość dokumentacji podlegających przetworzeniu do postaci cyfrowej w metrach bieżących
słupa dokumentacji (większość dokumentów jest w formacie A4), a w przypadku sekcji map
podał ich ilość i format oraz podał jaki rodzaj dokumentów zostanie poddany cyfryzacji.
Proces skanowania został z kolei szczegółowo opisany w rozdziale VI. Przenoszenie
dokumentów PZGiK do kopii cyfrowych pkt 2 i 3.

Skanowaniu podlegają wszystkie dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem.
Dokumenty są gromadzone od lat sześćdziesiątych.
W związku, iż przedstawione powyżej pytania i udzielone przez Zamawiającego
odpowiedzi mają charakter wyjaśnień i nie wpływają na konieczność dokonania zmian
treści SIWZ, Zamawiający nie zmienia terminu złożenia ofert.
Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w
dniu 15.02.2018 r.

