
                                                                              

 

Warszawa, dnia 6.10.2020 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 
 

Wyjaśnienia SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. 
zm.), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia pn.: „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – 
SATMIROL” w 2020 r.”; numer sprawy: 55/DR/NCBR/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 187-449338 z 
dnia 25-09-2020 r. 

Pytanie 1: 
Jako podmiot zainteresowany udziałem w niniejszym postępowaniu zwracamy się do Państwa o udzielenie 
wyjaśnień do wymagań zawartych w treści Załącznika nr 1.3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Zadanie III: 
W tabeli nr 1 w punkcie V – Szczegółowa specyfikacja sprzętu Zamawiający wymaga aby oprogramowanie użytkowe 
zainstalowane na urządzeniu zgodnie z ppkt b) umożliwiało utworzenie ankiety dla opisu punktowego wraz z 
możliwością zapisania opisu formie wektorowej (np. shapefile) z odniesieniem przestrzennym i tabelą atrybutów 
oraz załączników w postaci geotagowanych zdjęć – Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie jak taka 
„ankieta” ma wyglądać. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Oprogramowanie powinno umożliwiać stworzenie ankiet w postaci formularza elektronicznego na urządzeniu 
przenośnym. Formularz taki powinien umożliwiać zapis pomiarów w postaci warstwy danych przestrzennych 
(punkty, poligony lub linie) oraz umożliwiać zdefiniowanie zmiennych (tekstowych, liczb całkowitych, data, czas, 
zdjęcia) tworzących tabelę atrybutów dla wykonywanych pomiarów. Ponadto dla zmiennych tekstowych powinna 
być możliwość utworzenia listy wybieralnej. 
 
Pytanie 2: 
Jako podmiot zainteresowany udziałem w niniejszym postępowaniu zwracamy się do Państwa o udzielenie 
wyjaśnień do wymagań zawartych w treści Załącznika nr 1.3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Zadanie III: 
W tabeli nr 1 w punkcie V – Szczegółowa specyfikacja sprzętu Zamawiający wymaga aby oprogramowanie użytkowe 
zainstalowane na urządzeniu zgodnie z ppkt h) umożliwiało współdzielenie projektów z wieloma użytkownikami – 
czy według Zamawiającego jest to równoznaczne z możliwością przenoszenia projektu między urządzeniami 
użytkowników? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie Zamawiającego sformułowane w Tabeli nr 1 w Załączniku nr 1.3 do SIWZ – Opis 
przedmiotu zamówienia – Zadanie III, odnoszące się do Oprogramowania użytkowego zainstalowanego na 
urządzeniu do kalibracji terenowej, polegające na tym, że ww. oprogramowanie będzie umożliwiało współdzielenie 
projektów z wieloma użytkownikami jest równoznaczne z możliwością przenoszenia projektu między urządzeniami 
użytkowników. 
 

 
Przewodnicząca 

Komisji Przetargowej 
Agnieszka Jagoda  

Konsultant 
w Wydziale zamówień Publicznych GUS 
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