
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 7.07.2020 r. 
   

Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, 2, 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  
i 2020 oraz z 2020 r. poz. 288), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców i dokonuje 
modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn: „Budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne 
Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu 
„Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS)”; numer sprawy: 
53/ST/PDS/POC/PN/2019, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 004-004849 z dnia 7-01-2020 r. 

   
Zamawiajacy informuje, że zmienił termin składania ofert, określając go na dzień 23 lipca 2020 r. godzina 10:00. 
 
 
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęło do postępowania. 
 
Pytanie 493: 
W Załączniku nr 7 do SIWZ w § 4 ust. 4 pkt 19) oraz w § 4 ust. 5 pkt 8) określili Państwo, iż dane testowe mają zostać 
przekazane przez Wykonawcę w postaci plików elektronicznych, w jednym z wymienionych formatów: PDF, RTF, 
DOC (DOCX), ODF. Sformułowanie takiego wymogu formatu dla danych testowych powoduje, iż będą one 
bezużyteczne lub praktycznie niemożliwe do przygotowania. Potrzeba takiego wymogu dla formatu danych nie 
wynika również ze specyfikacji wymagań (Załączniku nr 7 do OPZ), gdzie w zależności od kontekstu mowa jest o 
innych formatach (np. wyjątkiem PDF), np.: 

RQ-PG-6.3 

 

System musi umożliwiać eksport 
warstw wektorowych map do 
graficznego pliku wektorowego.  

Eksport ma być zapewniony przynajmniej do 
plików w formatach EPS, PDF i SVG. 

System ma umożliwiać eksport zarówno kilku 
warstw do jednego pliku jak i eksport do kilku 
plików - w każdym pojedyncza warstwa. 

RQ-ED-2.18 

 

System musi dawać możliwość 
zapisania aktualnego widoku mapy 
do pliku w formacie jpeg, png, tiff, pdf 
o rozdzielczości co najmniej 200 dpi.  

 

RQ-ZU-2.4 

 

System musi umożliwiać utworzenie 
zbioru danych Użytkownika poprzez 
zaimportowanie danych 
tabelarycznych z pliku. 

System musi umożliwiać importowanie danych 
użytkownika w formatach: csv, xlsx. W trakcie 
importu użytkownik w szczególności określa 
mapowanie kolumn pliku źródłowego na nazwy 
kolumn nowego zbioru w systemie. 

W szczególności mogą być zaimportowane pliki 
w udostępnionym w systemie szablonie. 
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RQ-ZU-2.12 

 

System musi umożliwiać eksport 
danych przestrzennych w formacie 
GeoJSON, CSV, ESRI Shapefile oraz 
KML. 

 

RQ-ZU-2.13 

 

System musi umożliwiać eksport 
danych tabelarycznych w formacie MS 
Excel oraz CSV. 

 

RQ-ED-2.5 

 

System musi dawać możliwość 
zapisania danych wskazanej warstwy 
operacyjnej do pliku zewnętrznego w 
formatach csv, shp, geobazy 
personalnej, geobazy plikowej.  

 

 

Dlatego też wnioskujemy o wykreślenie zapisu „, w jednym z wymienionych formatów: PDF, RTF, DOC (DOCX), ODF” 
lub zastąpienie go „, w formatach wskazanych w Specyfikacji danych testowych”. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 7 do SIWZ w § 4 ust. 4 pkt 19) oraz w § 4 ust. 5 pkt 8).  
 
Pytanie 494: 
W związku z wniesionym 13 marca 2020 r. odwołaniem, w piśmie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dn. 10 
czerwca 2020 r. Zamawiający dokonał wyjaśnień treści SIWZ, przedstawiając m.in. argumentację dlaczego w opinii 
Zamawiającego nie występują żadne rozbieżności pomiędzy treścią załączników 1 i 7 do SIWZ. Wyjaśnienia te 
zostały przesłane jedynie kilku podmiotom (np. odwołującemu i przystępującym do postępowania) i nie zostały 
udostępnione wszystkim wykonawcom na równych zasadach. W postępowaniu może dojść zatem do nierównego 
traktowania wykonawców, co może stanowić wadę postępowania. W związku z powyższym zwracamy się z 
pytaniem czy wskazane powyżej wyjaśnienia Zamawiający przedstawi wszystkim wykonawcom eliminując tym 
samy wadę, o której mowa w poprzednim zdaniu? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że pismo z dnia 10 czerwca 2020 r. kierowane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
stanowi odpowiedź na odwołanie wniesione w dniu 13.03.2020 r., a nie jak wskazano w pytaniu wyjaśnienie treści 
SIWZ. Dołączone do pisma załączniki 1 i 2 stanowią modyfikacje SIWZ, upublicznione przez Zamawiającego 
odpowiednio w datach 10.04.2020 r. i 21.05.2020 r., natomiast załącznik nr 3, przedstawia szczegółowe stanowisko 
Zamawiającego w odniesieniu do stawianych w odwołaniu zarzutów. Zamawiający w przekazanej odpowiedzi na 
odwołanie nie przekazał żadnych nowych treści wyjaśniających opis przedmiotu zamówienia, które nie byłyby 
znane wszystkim wykonawcom, w związku z czym Zamawiający w żadnym przypadku nie naruszył zasady równego 
traktowania wykonawców. Przekazanie odpowiedzi na odwołanie tylko odwołującemu i przystępującym do 
odwołania jest działaniem zgodnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Odpowiadając na wniosek wykonawcy, Zamawiajacy upublicznia treść odpowiedzi na odwołanie wraz z 
załącznikami. 
 
 
Zamawiający dokonał następujących modyfikacji: 

SIWZ pkt 13.5 – było 
Termin składania ofert upływa w dniu 10 lipca 2020 r. o godz. 10:00. 

SIWZ pkt 13.5 – powinno być 
Termin składania ofert upływa w dniu 23 lipca 2020 r. o godz. 10:00 
 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 4 pkt 19) – było 
19) opracowane dane testowe w zakresie usług US-01 i US-02, o których mowa w pkt 13 lit. c, przygotowane 

zgodnie ze Specyfikacją danych testowych i wykorzystane do przeprowadzania testów określonych w 
Specyfikacji przypadków i scenariuszy testowych, zostaną przekazane przez Wykonawcę w postaci plików 
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elektronicznych, w jednym z wymienionych formatów: PDF, RTF, DOC (DOCX), ODF, na adres poczty 
elektronicznej Zamawiającego, wskazany w § 9 ust. 7 Umowy lub na nośniku danych elektronicznych; 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 4 pkt 19) – powinno być 
19) opracowane dane testowe w zakresie usług US-01 i US-02, o których mowa w pkt 13 lit. c, przygotowane 

zgodnie ze Specyfikacją danych testowych i wykorzystane do przeprowadzania testów określonych w 
Specyfikacji przypadków i scenariuszy testowych, zostaną przekazane przez Wykonawcę w postaci plików 
elektronicznych, w formatach wskazanych w Specyfikacji danych testowych, o której mowa w pkt 18 lit. b) na 
adres poczty elektronicznej Zamawiającego, wskazany w § 9 ust. 7 Umowy lub na nośniku danych 
elektronicznych; 

 
Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 5 pkt 8) – było 

8) opracowane dane testowe w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06, o których mowa  
w pkt 2 lit. c, przygotowane zgodnie ze Specyfikacją danych testowych i wykorzystane do przeprowadzania 
testów określonych w Specyfikacji przypadków i scenariuszy testowych, zostaną przekazane przez 
Wykonawcę w postaci plików elektronicznych, w jednym z wymienionych formatów: PDF, RTF, DOC (DOCX), 
ODF, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, wskazany w § 9 ust. 7 Umowy lub na nośniku danych 
elektronicznych; 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 5 pkt 8) – powinno być 
8) opracowane dane testowe w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06, o których mowa  

w pkt 2 lit. c, przygotowane zgodnie ze Specyfikacją danych testowych i wykorzystane do przeprowadzania 
testów określonych w Specyfikacji przypadków i scenariuszy testowych, zostaną przekazane przez 
Wykonawcę w postaci plików elektronicznych, w formatach wskazanych w Specyfikacji danych testowych, o 
której mowa w pkt 7 lit. b), na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, wskazany w § 9 ust. 7 Umowy lub 
na nośniku danych elektronicznych; 

 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Treść modyfikacji i wyjaśnień SIWZ oraz 

1) Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu, 
2) Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy – zmieniony w dniu 7-07-2020 r. 
3) Odpowiedź na odwołanie z dnia 10-06-2020 r. wraz z załącznikami. 

zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi/ oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl. 
 
 

  

 

Anna Borowska 
Dyrektor Generalny GUS 
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