Znak sprawy: ZP.272.2.2020

ZAMAWIAJĄCY
Powiat Proszowicki – Starostwo Powiatowe w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 72

„Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz
modernizacja bazy danych EGiB wraz z digitalizacją, weryfikacją
i utworzeniem baz danych GESUT i BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych
Powiatu Proszowickiego”
zamówienie realizowane jest w ramach projektu:

„E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Proszowickiego”

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 jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
informujemy iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ .

Dotyczy części 3:
Pytanie 1

Proszę o podanie liczby operatów technicznych podlegających opracowaniu w poszczególnych jednostkach
ewidencyjnych
Odpowiedź:
Liczba operatów technicznych podlegających opracowaniu: jednostki ewidencyjne Nowe Brzesko Miasto i
Gmina Nowe Brzesko ogółem szacunkowo 2000 operatów +/- 5%,
- jedn. ewidencyjna Proszowice Miasto szacunkowo 2500 +/- 5%
Pytanie 2
Proszę o podanie czy zakres prac obejmuje także skanowanie i kalibracje rastrów (brak informacji w WT o
tym czy posiadacie Państwo mapę hybrydową bądź cyfrową)
Odpowiedź:
Zamawiający dysponuje zeskanowanymi sekcjami mapy zasadniczej, która na terenie jednostek
ewidencyjnych wymienionych w części III zamówienia ma formę hybrydową.
W ramach zamówienia należy wykonać kalibrację rastrów.
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Pytanie 3
Proszę o informację czy, a jeśli tak to w jakim zakresie Zamawiajacy przekaże Wykonawcy operaty
techniczne w formie cyfrowej (skany)
Odpowiedź:
Zamawiający przekaże skany operatów na dysku zewnętrznym dostarczonym przez Wykonawcę po
zgłoszeniu prac.
Pytanie 4
Proszę o informację w zakresie pozyskania danych branżowych (czy należy pozyskiwać takie dane, jesli tak,
proszę o wskazanie gestorów)
Odpowiedź:
W ramach zamówienia nie przewidujemy pozyskania danych branżowych. Utworzenie baz danych
BDOT500 i GESUT będzie wyłącznie na bazie materiałów z PZGiK.

Ponadto Zamawiający informuje, iż zmienił termin składania ofert na dzień 27.05.2020r., godz 11:30,
otwarcia godz. 12:00.
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