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Radom, 2.10.2014r

Uczestnicy postępowania

Dotyczy  postępowania  w trybie  przetargu nieograniczonego  na  usługę  pn.  „Opracowanie
bazy danych przestrzennych dla wspomagania zarządzaniem ROF”

Działając  zgodnie  z  treścią  art.  38  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Zamawiający
przekazuje  treść pytań wraz  z odpowiedziami  w postępowaniu  prowadzonym w trybie  przetargu
nieograniczonego  na  usługę  pn.  „Opracowanie  bazy  danych  przestrzennych  dla  wspomagania
zarządzaniem  ROF”  oraz  działając  zgodnie  z  treścią  art.  38  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie 1:

Uprzejmie  proszę  o  udostępnienie  formularza  ofertowego  wraz  z  załącznikami  w  formacie
edytowalnym (doc lub docx) 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamieszczone w SIWZ załączniki posiadają możliwość uzupełnienia pól formularzy. Można
tego  dokonać  między  innymi  w  dostępnym  za  darmo  programie  Adobe  Reader.  Istnieje  także
możliwość zapisania pliku z tak uzupełnionymi polami. W związku z powyższym Zamawiający nie
zamierza dodatkowo umieszczać załączników w innych formatach, w szczególności w formacie Ms
Word (*.doc, *docx).

Pytanie 2:

Na  stronie  14  w  pkt  IV.6.2  SIWZ  znajdujemy  informację  na  temat  danych  tematycznych
przewidzianych do umieszczenia w projektowanym systemie:

W przypadku Zbioru nr 2: regiony statystyczne, obwody wyborcze, podział na dzielnice Radomia,
Wykonawca zobowiązany jest do ewentualnej kalibracji i transformacji bądź digitalizacji.

Celem rzetelnego oszacowania kosztu takiej usługi konieczna jest wiedza na temat liczby plików
rastrowych, jakie mają być skalibrowane oraz informacji, jakie warstwy mają być digitalizowane.
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Prosimy o podanie liczby i formatu danych rastrowych, jakie maja być kalibrowane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuję modyfikacji zapisu SIWZ.

Pozycja nr 2 tabeli znajdującej się w par. IV.6.2 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

L.p. Nazwa zbioru danych Uwagi

2. jednostki  urbanistyczne,
podział  na  dzielnice
Radomia,  obwody
wyborcze

dla obszaru Radomia, plik rastrowy (łącznie 3, po 1 dla
każdej  z  warstw),  wymaga  kalibracji  i  digitalizacji.
Digitalizacja  powinna  uwzględniać  przebieg  obiektów
terenowych  zawarty  w  danych  referencyjnych
przekazanych z PZGiK o których mowa w tabeli zawartej
w IV.6.1 poz. 2 oraz 1

Pytanie 3:

Dotyczy: IV Przedmiot zamówienia, IV.1 Zakres przedmiotu zamówienia, pkt. 3:

„Część opracowań wchodzących w skład ROF może obejmować także części gmin sąsiadujących
ze zdefiniowanym w Projekcie obszarem”

Czy  Zamawiający  dostarczy  również  wszystkie  niezbędne  dane  źródłowe  dla  tych  części  gmin
sąsiadujących ze zdefiniowanym w Projekcie obszarem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający  dostarczy  dane  pozyskane  w  ramach  oddzielnych  opracowań  na  potrzeby
strategii ROF o których IV.6.3 w pełnym zakresie. W przypadku danych referencyjnych wchodzących
w  skład  PZGiK  o których  mowa  w  IV.2  ppkt.  4  zakres  przekazanych  danych  obejmuje  obszar
przyjęty  w początkowych  założeniach  projektu.  Zamawiający  nie  wymaga  w  tym  przypadku
uzupełniania warstw przez Wykonawcę.

Dokonuje się zmiany zapisów SIWZ:

Par IV.2 ppkt. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Zamawiający udostępni Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, dane przestrzenne wchodzące w
skład PZGiK, w zakresie niezbędnym do realizacji i zamówienia, o podanym zakresie obejmującym
początkowo zdefiniowany w projekcie obszar ROF (bez uwzględnienia części gmin sąsiadujących):

Podpunkty a) – n) pozostawia się bez zmian.

W par IV.6.3 za pkt 1 dodaje się ppkt. 1a o następującej treści:
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1a) Zamawiający przekaże w dane pełnym zakresie obejmującym zdefiniowany obszar ROF, chyba
że z charakteru opracowania wynika, że obejmuje ono mniejszy obszar.

Pytanie 4:

Dotyczy: IV Przedmiot zamówienia, IV.1 Zakres przedmiotu zamówienia, pkt. 4, ppkt. 4.3 wdrożenie
Systemu w zakresie:

„c)  modułu  importu,  eksportu danych (w tym obligatoryjnie  do jednego z formatów:  DXF, DWG,
DGN)”

Czy Zamawiający poprzez powyższy zapis rozumie:

1. możliwość zaimportowania do Systemu plików będących w jednym z wymienionych formatów?

2.  możliwość  wyeksportowania  z  Systemu  wybranych  warstw  do  jednego  z  wymienionych
formatów?

Czy Zamawiający ponadto wymaga możliwości importu/eksportu do lub z Systemu, danych w innych
powszechnie stosowanych formatach danych przestrzennych np. ESRI Shapefile?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres i format importowanych danych doprecyzowany został w pkt. IV.3 ppkt. 3.2 lit. a) i b).

Formaty  plików  CAD  (DXF,  DWG,  DGN)  przewidziane  są  do  eksportu zgromadzonych
danych z bazy na potrzeby stosowanego oprogramowania CAD, o czym mowa w pkt. IV.3 ppkt. 3.3.
W module  nie  narzucono  zastosowania  formatu  SHP.  Zapewnienie  możliwości  pobrania  danych
w powszechnie  stosowanym  formacie  ma  zapewnić  w  szczególności  funkcjonalność  modułu
o którym mowa w par. IV.3 pkt 3.5 co zostało także doprecyzowane w odpowiedzi na pytanie nr 5.

Pytanie 5:

Dotyczy: IV Przedmiot zamówienia, IV.1 Zakres przedmiotu zamówienia, pkt 4., ppkt. 4.3 wdrożenie
Systemu w zakresie:

,,d)  modułu  generowania  i  pobierania  danych  w  postaci  zagregowanej  (na  potrzeby  analiz
planistycznych"

Co Zamawiający rozumie pod postacią powyższego zapisu? Jakich danych ma dotyczyć „agregacja"
oraz w jakim formacie mają zostać one pobrane (wyeksportowane) z Systemu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy opis modułu zawiera pkt. IV.3 ppkt. 3.5. 
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Jednocześnie  zamawiający  nie  narzuca  w  tym  przypadku  konkretnego  rozwiązania.
Funkcjonalność  taka  może  zostać  zrealizowana  m.in.  poprzez  bezpośrednie  zapytanie  do  bazy
danych, skrypt bądź dołączone oprogramowanie z graficznym interfejsem użytkownika.

Dokonuje się modyfikacji SIWZ:

W par. IV.3 pkt. 3.5 za pkt c) dodaje się podpunkty:

d) zapytanie może dotyczyć wszystkich danych wektorowych zgromadzonych w bazie danych

e) zakres operacji na danych obejmuje filtrowanie w oparciu o atrybuty opisowe oraz przetworzenie
za  pomocą  funkcji  operujących  na  danych  przestrzennych  (minimum  w  oparciu  o  operatory
wymagane dla bazy danych o których mowa w par. IV.3 pkt. 2.1 ppkt. a). Wymagane jest także
tworzenie zapytań złożonych obejmujących kilka warunków.

f) z powodu zapewnienia możliwości późniejszej rozbudowy systemu bez udziału Wykonawcy jako
format  wyjściowy  należy  wykorzystać  format  danych  wektorowych  zgodny  z  OGC  bądź  inny
powszechnie obsługiwany przez programy GIS (zalecany format SHP lub GML)

Pytanie 6:

Dotyczy: IV Przedmiot zamówienia, IV.1 Zakres przedmiotu zamówienia, pkt. 5:

„Projektowany system powinien posiadać budowę modułową. Elementy systemu wymienione w pkt.
4.3 ppkt. b- h powinny działać niezależnie — zastąpienie jednego z elementów systemu modułem
alternatywnym nie może uniemożliwiać korzystania z pozostałych."

Czy  Zamawiający  dopuści  w  tym  względzie  System  składający  się  z  rozwiązań  serwerowych
i desktopowych oparty na wspólnej bazie danych przestrzennych, np. w zakresie wymiany danych
(importu  i  eksportu)  za  pomocą rozwiązania  typu desktop obsługiwanego  przez  administratorów
Systemu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający  nie  narzuca  typu  rozwiązania  dla  poszczególnych  modułów  (desktop  czy
serwerowe) jeżeli nie wynika to bezpośrednio z opisu samego modułu zawartego w SIWZ. 

Pytanie 7:

Dotyczy: IV Przedmiot zamówienia, IV. 5 Licencje Oprogramowania, pkt. 1:

„Licencje  na  poszczególne  programy  powinny  być  udzielane  Zamawiającemu  na  dowolną  ilość
stanowisk na czas nieograniczony, co umożliwi szersze wykorzystanie systemu."

Czy Zamawiający dopuści ograniczoną liczbę licencji dla programów (modułów) przeznaczonych na
stanowiska dla Administratorów Systemu? Na podstawie IV.3, pkt. 4, ppkt. 4.5, pragniemy zwrócić
uwagę,  iż  planowana  liczba  administratorów  jest  stosunkowo  niewielka.  Nieograniczona  liczba
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licencji na stanowiska Administratorów Systemu, których zaawansowanie techniczne, a co za tym
idzie  cena  będą  najwyższe,  jest  więc  zbędna  i  może  doprowadzić  do  zbędnego  spotęgowania
kosztów wdrożenia.

Sugerujemy doprecyzowanie, iż dowolna liczba licencji  dotyczy stanowisk klienckich (użytkownicy
odczytujący  i  pobierający  dane  z  Systemu),  natomiast  liczba  licencji  dla  stanowiska
administracyjnych powinna być określona.

Odpowiedź Zamawiającego:

Z  uwagi  na  planowaną  ograniczoną  ilość  administratorów  Zamawiający  postanawia
ograniczyć ilość administratorów.

Dokonuje się zmiany zapisu SIWZ:

Par. IV.5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1.  Licencje  na  poszczególne  programy  powinny  być  udzielane  Zamawiającemu  na  czas
nieograniczony.  Postanowienia  licencji  muszą  pozwalać  na  utworzenie  nieograniczonej  ilości
stanowisk  klienckich,  co  umożliwi  szersze  wykorzystywanie  systemu.  W  przypadku,  gdy
licencjonowanie  modułu  administracji  systemem  nie  pozwala  na  nielimitowaną  liczbę  instalacji
(licencji), należy przyjąć, że liczba stanowisk nie może być mniejsza niż 3.

Pytanie 8:

Dotyczy: IV Przedmiot zamówienia, IV.6 Zawartość bazy, pkt. 3:

„Podany zakres warstw nie ma charakteru ścisłego. Dopuszcza się modyfikację zaproponowanego
układu  warstw  w  przypadku  konieczności  zapewnienia  optymalnego  działania  systemu.
Jednocześnie  w ramach struktury bazy  danych Zamawiający przewiduje  możliwość uzupełnienia
warstw  o  inne  zagadnienia  opracowane  w  ramach  ROF.  Ich  ilość  zostanie  doprecyzowana  po
uzgodnieniach  z  wykonawcami  powiązanych  przetargów.  Ilość  warstw  nieuwzględnionych
w przytoczonych tabelach nie przekroczy  25 i dostarczona zostanie Wykonawcy w formacie GIS
zgodnym z OGC w przyjętym docelowym układzie współrzędnych".

Czy Zamawiający może doprecyzować ogólny charakter nieuwzględnionych w tabelach warstw.?
Brak  jakichkolwiek  informacji  na  temat  tych  warstw  uniemożliwia  bowiem  dokonanie  rzetelnej
wyceny oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokonuje się zmiany zapisów SIWZ:

par. IV.6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3. Podany zakres warstw nie ma charakteru ścisłego. Dopuszcza się modyfikację zaproponowanego
układu warstw w przypadku konieczności zapewnienia optymalnego działania systemu.

Za pkt 3 dodaje się pkt 3a:
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3a) W ramach struktury bazy danych Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia warstw o
których  mowa  w  par.  IV.6.3.  Warstwy  mogą  prezentować  zjawiska  i  wyniki  badań  będących
rezultatem innych opracowań powstających na potrzeby opracowania strategii  ROF a ich zakres
tematyczny nie wykroczy poza przedstawione w par. IV.6.3 moduły tematyczne. Warstwa może mieć
charakter pliku wektorowego (format zgodny z OGC, np. SHP) lub mapy bądź warstwy rastrowej
(bez konieczności  dodatkowej  wektoryzacji  przez Wykonawcę – np.  w formacie GeoTIFF).  Ilość
warstw nieuwzględnionych w przytoczonych tabelach nie przekroczy 25 i zostanie doprecyzowana
po  uzgodnieniach  z  wykonawcami  powiązanych  przetargów.  Warstwy  zostaną  dostarczone
Wykonawcy w przyjętym docelowym układzie współrzędnych.

Pytanie 9:

Dotyczy: IV Przedmiot zamówienia, IV.6.3 Dane pozyskane w ramach oddzielnych opracowań na
potrzeby strategii ROF, pkt. 1:

„Dane  wektorowe  w  formatach  zgodnych  z  OGC  oraz  wybrane  opracowania  kartograficzne  w
formacie  GeoTIFF.  Dane  przekazywane  sukcesywnie  przy  odbiorze  kolejnych  etapów
realizowanych w ramach innych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (...)"

Czy  Zamawiający  może  podać  terminy  przekazywania  danych  w  ramach  odbiorów  etapów
realizowanych w ramach innych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego? Dane te w celu
załadowania do Systemu wymagać będą zapewne dostosowania, co skutkuje tym, że muszą one
zostać przekazane Wykonawcy Systemu w odpowiednim czasie, by Ten zdążył zaimportować je do
Systemu przed upływem terminu realizacji zadania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokonuje się modyfikacji SIWZ:

W par. IV.6.3 za pkt. 1 dodaje się pkt. 1a i 1b, o następującej treści:

1a)  Zamawiający  przestawi  i  uzgodni  strukturę  plików  wraz  przykładowymi  rekordami  w  trakcie
opracowywania projektu bazy danych (etap I).

1b)  Kompletne  warstwy  będą  przekazywane  na  bieżąco.  Planowane  terminy  zakończenia
pozostałych zamówień w ramach ROF przedstawiają się następująco:

-  moduł  środowiskowy:  19  grudnia  (zakończenie  etapu  związanego  z  przygotowaniem
danych GIS – ok. 20 października)

- moduł transportowy: 18 grudnia (zakończenie etapu związanego z przygotowaniem danych
GIS – ok. 20 października)

- moduł rewitalizacyjny: 30 grudnia
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Pytanie 10:

Czy Zamawiający może udostępnić Załączniki (nr 1-9) w postaci dokumentów edytowalnych? 

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź zawarto w pyt. 1.

Pytanie 11:

Czy  Zamawiający  dopuści  zastosowanie  oprogramowania  gotowego  standardowego,
licencjonowanego na warunkach producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie ogranicza możliwości zastosowania programowania gotowego, ogranicza
jedynie zakres licencjonowana dla oprogramowania bazy danych o czym mowa w pkt. IV.3 ppkt.
2.1.b.  W pozostałych  przypadkach  dopuszczalne  jest  licencjonowanie  na  warunkach  producenta
jeżeli umożliwi ono korzystanie z systemu na warunkach określonych w SIWZ.

Pytanie 12:

Czy  do  bazy  danych  systemu  mają  zostać  zaimportowane  wszystkie  materiały  wymienione
w punkcie IV.2.4?

Odpowiedź Zamawiającego:

Par IV.2.4 wymienia dane możliwe do przekazania Wykonawcy na potrzeby opracowania,
pochodzące z PZGiK. Import danych o których mowa w pkt IV.2.4 jest wymagany tylko w zakresie
określonym w pkt IV.6 definiującym zawartość bazy danych.

Pytanie 13:

Skąd ma pochodzić  informacja o gęstości zaludnienia,  ewentualnie o liczbie  ludności,  na
podstawie której można obliczyć gęstość zaludnienia, o której mowa w punkcie IV.3.5.d?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przekazywane dane o których mowa w IV.6.2 zawierają informację o ilości mieszkańców w
danym budynku. Informację tą przyjmuje się za obowiązującą.
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Dokonuje się zmiany SIWZ:

Zmienia się zapis SIWZ: Tabela w par IV.6.2 pkt. 1 poz 5 otrzymują brzmienie:

L.p. Nazwa zbioru danych Uwagi

5. mapa akustyczna dla obszaru Radomia (format SHP, MDB), pozostałe w
przypadku pozyskania w formacie zgodnym z GIS (np. od
GDDKiA). Zakres informacji obejmuje także dane o ilości
mieszkańców w danym budynku

Pytanie 14:

Czy  dopuszcza  się,  aby  mapa  podkładowa,  o  której  mowa w punkcie  IV.4.2.c  zawierała  dane,
o których mowa w punkcie IV.6.1?

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku danych publikowanych w Internecie Zamawiający dopuszcza jedynie zastosowanie
danych dostępnych publicznie. Dane o których mowa w pkt. IV.6.1 mogą być wykorzystane w sieci
wewnętrznej Zamawiającego.

Dokonuje się zmiany SIWZ:

Par IV.6.3 pkt 4.2 lit. C otrzymuje treść:

c) Treść prezentowana poza siecią lokalną będzie stanowić tylko wybrany fragment zgromadzonych
danych.  Prezentowana  w Internecie  zawartość  powinna  zawierać  w podkładzie  zamiast  danych
pochodzących z PZGiK (o których mowa w pkt IV.2 pkt 1) mapę pochodzącą z ogólnodostępnego
źródła.

Pytanie 15:

Czy dopuszcza się, aby mapa podkładowa, o której mowa w punkcie IV.4.2.c zawierała dane Open
Street Map?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie ogranicza źródła ogólnodostępnych map, możliwe jest zatem zastosowanie danych
Open Street Map.
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Pytanie 16:

Czy wymaga się, aby wymienione w punkcie lV.3.4.2.h narzędzia do tworzenia, publikowania map
oraz definiowania symboliki realizowane były z pomocą aplikacji web?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający  nie  wymaga  realizacji  narzędzia  poprzez  aplikację  web.  Z  uwagi  na
ograniczenie  liczby  stanowisk  administracyjnych  (o  którym  mowa  w  odpowiedzi  na  pytanie  7)
zdecydowano nie ograniczać typu aplikacji tylko do aplikacji web.

Zmienia się zapis SIWZ:

Par IV.3 pkt. 3.4 lit h i) – iii) otrzymują brzmienie:

i) dla administratora – dostęp do tworzenia i publikowania map wraz z kontrolą własnych danych
oraz możliwością ich prezentacji;

ii) dostęp zabezpieczony mechanizmem bezpiecznej autoryzacji;

iii)  podstawową  konfigurację  systemu  i  symboliki  warstw  bez  konieczności  edycji  przez
administratora  plików  bezpośrednio  na  serwerze;  (w  oparciu  o  dostarczony  przez  Wykonawcę
edytor, bądź pliki których struktura możliwa jest do stworzenia w dostępnym oprogramowaniu typu
open source).

Pytanie 17:

Czy dopuszcza się, aby wymienione w punkcie lV.3.4.2.h narzędzia do tworzenia, publikowania map
oraz definiowania symboliki realizowane były z pomocą aplikacji desktop?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie ogranicza rodzaju i typu aplikacji w tym zakresie.

Zamawiający doprecyzowuje jednocześnie zapisy SIWZ o czym mowa w odpowiedzi na pytanie 16.

Pytanie 18:

Czy  zamówienie  obejmuje  import  i  publikację  danych  przestrzennych  wymienionych  w  punkcie
IV.6.3?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.  Zgodnie  z  par  IV.1  pkt  4.4  przedmiotem zamówienia  objęte  jest  zasilenie  systemu
danymi, w szczególności danymi o których mowa w IV.6.3. Zakres danych do opublikowania może
zostać  częściowo  ograniczony  w  przypadku  części  geoportalu  dostępnego  publicznie  poprzez
Internet (patrz z IV.3 pkt 4.2 lit. C, zgodnie z ustaleniami pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą
w trakcie projektowania systemu) 
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Pytanie 19:

Proszę wskazać będące w posiadaniu MPU dane przestrzenne przewidziane do zasilenia systemu
w ramach realizacji etapu II, wymienione w punkcie IV.3.3.1, w przypadku gdy lista ta nie zawiera się
w punkcie IV.6

Odpowiedź Zamawiającego:

Punkt IV.6 stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie IV.3.3.1. Nie przewiduje się importu dodatkowych
danych nie wymienionych w IV.6 za wyjątkiem przypadku o którym mowa w IV.6 ppkt. 3.

Pytanie 20:

Czy Zamawiający posiada ujednolicone i stosowane standardy i wytyczne dotyczące studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  wskazane  w  punkcie  IV.6.2.2  w  9  i  10  wierszu  tabeli?  Czy
wyklucza się możliwość proponowania standardu ze strony Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający  posiada  standardy  i  wytyczne  w  zakresie  przytoczonych  opracowań.
Zamawiający nie wyklucza możliwości proponowania standardu przez Wykonawcę.

Pytanie 21:

W związku z faktem, że zasoby udostępnione przez Zamawiającego w zakresie sprzętowym
są  ograniczone  do  jednego  komputera,  które  ze  względu  na  duże  wymagania  stawiane  przed
systemem są zbyt skromne, prosimy o potwierdzenie:

a. Czy jeśli zasoby sprzętowe uniemożliwią wdrożenie środowiska informatycznego, realizującego
zadania opisane w SIWZ, to Zamawiający dostarczy odpowiednie zasoby sprzętowe wymagane do
sprawnego działania? Zasoby takie wyspecyfikuje Wykonawca i przedstawi Zamawiającemu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na budowę systemu Zamawiający przeznaczył sprzęt będący w posiadaniu Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje zakupu sprzętu. 

Jednocześnie zmienia się specyfikację sprzętu w zakresie dostępnej pamięci operacyjnej i dyskowej.

Dokonuje się zmiany zapisów SIWZ: par IV.7 otrzymuje brzmienie:

IV.7 Sprzęt i oprogramowanie

1. System zostanie zainstalowany na sprzęcie będącym w posiadaniu Zamawiającego.
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a) Serwer – 1 sztuka (przeznaczony w całości na potrzeby ROF)

- Procesor Intel Core i7-3770 3.4GHz

- Pamięć 32 GB DDR3

- Dysk HD 2TB - 3 sztuki

- Kontroler RAID 5 SAS

- Oprogramowanie: Proxmox VE, Debian Linux

b) Stacje robocze – 20 sztuk

Stacje robocze w technologii x86 32 i 64bit, w większości oparte o MS Windows XP Pro oraz
MS Windows 7 Pro.

2. Powyższy sprzęt komputerowy nie stanowi Przedmiotu Zamówienia.

3.  W  momencie  odbioru  Systemu,  powinien  on  pozwalać  na  pracę  w  sieci  wewnętrznej
Zamawiającego. 

Pytanie 22:

Na jakiej  podstawie  i  przy  jakich  założeniach  dotyczących  architektury  systemu  (m.in.  podziału
środowiska na wirtualne maszyny) Zamawiający przewidywał zasoby sprzętowe wyspecyfikowane
w OPZ na potrzeby zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Na budowę systemu Zamawiający przeznaczył sprzęt będący w posiadaniu Zamawiającego.
Całość zasobów sprzętowych może być wykorzystana na potrzeby Systemu.

Zamawiający doprecyzowuje jednocześnie zapisy par. IV.7 o czym mowa w odpowiedzi na pytanie
21.

Pytanie 23:

Zamawiający  wymaga  zapewnienie  bezpieczeństwa  systemu,  co  pociąga  za  sobą  konieczność
zastosowania  odpowiedniej  architektury,  zapewniającej  spełnienie  takiego  warunku.  W  efekcie
system będzie  wymagać więcej  niż jednej  wirtualnej  maszyny,  co pociąga za  sobą konsumpcje
większych zasobów niż Zamawiający oddaje do dyspozycji. Rozumiemy, że Zamawiający dostarczy
dodatkowe zasoby sprzętowe umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający  nie  przewiduje  rozbudowy  zasobów  sprzętowych  w  trakcie  realizacji  przedmiotu
zamówienia. Przedmiot zamówienia nie obejmuje także zakupu sprzętu.
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Zamawiający doprecyzowuje jednocześnie zapisy par. IV.7 o czym mowa w odpowiedzi na pytanie
21.

Pytanie 24:

W związku z faktem, że Zamawiający wymaga, aby system byt bezpieczny, to pociąga to za sobą
konieczność wykonywania okresowych kopii bezpieczeństwa. Prosimy o podanie wytycznych w tym
zakresie oraz wskazanie jakie zasoby sprzętowe są do dyspozycji  Wykonawcy. W szczególności
czy  Zamawiający  przewiduje  udostępnienie  rozwiązania  taśmowego  lub  np.  NAS  na  potrzeby
realizacji kopii bezpieczeństwa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na  potrzeby  wykonywania  okresowych  kopii  bezpieczeństwa  przeznaczone  zostaną  udziały
sieciowe na komputerach wchodzących w skład lokalnej sieci (1 bądź 2 komputery). Zastosowanie
dodatkowych  urządzeń,  np.  napędów  taśmowych  nie  jest  przewidywane  w  trakcie  wdrożenia.
Zamawiający nie wyklucza jednak zakupu takiego urządzenia/urządzeń w przyszłości.

Dokonuje się zmiany zapisu SIWZ.

Par IV.3 pkt. 3.4 lit  b otrzymuje brzmienie:

b)  Kopie  zapasowe  będą  składowane  na  serwerach  fizycznych  (udział  sieciowy)  wchodzących
w skład lokalnej sieci komputerowej Zamawiającego (1 - 2 komputery). Należy jednak uwzględnić
w projekcie  funkcjonalność  tworzenia  w  przyszłości  kopii  na  dedykowanym  urządzeniu
archiwizującym (np. napęd taśmowy).

Pytanie 25:

Dotyczy: rozdział IV dział IV.1 ppkt. 4 i 5 SIWZ.

W  jakim  terminie  od  otrzymania  od  Wykonawcy  pisemnego  wniosku  Zamawiający  będzie
zobowiązany  udostępnić  dane,  dokumenty  urzędowe  lub  dzieła  będące  w  posiadaniu
Zamawiającego?  Czy  nastąpi  to  np.  w  terminie  do  14  dni  od  dnia  zgłoszenia  takiego
zapotrzebowania przez Wykonawcę?

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie powyżej kwestii, albowiem z doświadczenia Wykonawcy wynika, iż
niejednokrotnie Zamawiający jeśli idzie o przekazywanie Wykonawcy danych do zasilenia systemów
odkładają tę czynność w czasie, przekazując dane z opóźnieniem, niekompletne i uzupełniane w
toku realizacji projektu, co w sposób oczywisty przekłada się na termin realizacji przedmiotu Umowy
przez Wykonawcę.
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Odpowiedź Zamawiającego:

Dane zostaną przekazane Wykonawcy bez zbędnej zwłoki (czas przygotowania nośników z
danymi). Należy uwzględnić fakt, że część danych wskazanych w par IV.6.3 będzie przekazana w
momencie  odbioru  innych  opracowań o  czym mowa w ppkt.  1.  Szczegółowe  wyjaśnienie  w tej
kwestii zawiera odpowiedź do pytania nr 9.

Pytanie 26:

Dotyczy: rozdział IV dział IV.1 ppkt. 7 SIWZ.

Mając na uwadze ciążący na Zamawiającym na podstawie art. 29 ust. 1 p.z.p. obowiązek opisu
przedmiotu  zamówienia  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący,  za  pomocą  dostatecznie
dokładnych  i  zrozumiałych określeń,  uwzględniając  wszystkie  wymagania  i  okoliczności  mogące
mieć wpływ na sporządzenie oferty, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jakie dane Wykonawca, poza
wymienionymi  w ppkt  4  i  5  będzie  zobowiązany  pozyskać  i  jakie  są  niezbędne  do  wykonania
zamówienia,  względnie  Wykonawca wnosi  o wykreślenie  wskazanego postanowienia  umownego
i potwierdzenie  wiążącego  charakteru  SIWZ,  w  zakresie  zobowiązań  Wykonawcy  dotyczących
pozyskania danych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający  zapewni  dane  o  których  mowa  w par.  IV.6.  Obowiązek  pozyskania  danych  może
dotyczyć  sytuacji  w  której  w  systemie  muszą  znaleźć  się  dane  nie  przewidziane  przez
Zamawiającego a umieszczenie których byłoby niezbędne ze względu na zaproponowane przez
Wykonawcę rozwiązanie (np. dodatkowe dane referencyjne).

Pytanie 27:

Opis przedmiotu zamówienia (SIWZ) na usługę pn. „Opracowanie bazy danych przestrzennych dla
wspomagania  zarządzaniem  ROF",  sygn.  postępowania:  MPU-  ll/3301/V/4/2014,  na  stronie  5,
przedstawia wymaganie:

„6. Wszystkie moduły Systemu powinny pracować' na danych znajdujących się; w jednej relacyjnej
bazie  danych.  W  przypadku  dużych  zbiorów  danych  rastrowych  dopuszczalne  jest  stworzenie
oddzielnego repozytorium zintegrowanego z baza, z pkt. 4.3 ppkt a."

Czy  dopuszczalne  jest  aby,  ze  względu  na  spójność  rozwiązania,  wszystkie  dane  rastrowe
przechowywane były w zintegrowanym z relacyjną bazą danych repozytorium plikowym?

Takie  rozwiązanie  byłoby  również  zalecane  ze  względów  technicznych.  Dotychczasowe
doświadczenie pokazuje, że przechowywanie i użytkowanie danych rastrowych w bazach danych
opartych na licencji Open Source oraz korzystanie z tych danych w aplikacjach klienckich jest często
problematyczne.
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Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, rozwiązanie takie jest dopuszczalne.

Pytanie 28:

Opis przedmiotu zamówienia (SIWZ) na usługę pn. „Opracowanie bazy danych przestrzennych dla
wspomagania  zarządzaniem  ROF",  sygn.  postępowania:  MPU-  ll/3301/V/4/2014,  na  stronie  6,
przedstawia wymaganie:

„7.  Wykonawca pozyska we własnym zakresie i  na własny koszt  dane niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia, których nie uzyska od Zamawiającego (niewymienionych w ppkt. 4 - 5).
Zamawiający zapewni Wykonawcy pomoc w pozyskaniu danych, których Wykonawca, ze względów
formalnych, nie otrzymał (dostał pisemną odmowę ), a możliwość taką będzie miał Zamawiający."

Na stronie 7 tego samego dokumentu widnieje z kolei informacja:

„Zasilenie zbudowanego systemu danymi, następuje tylko wtedy, gdy Zamawiający posiada takie
dane w formie elektronicznej.  Wyjątek stanowią tutaj  dane wskazane w pkt.  IV.6, co do których
przygotowanie zleca się Wykonawcy (informacja w kolumnie Uwagi)."

Czy poprawny jest wniosek, że oprócz zbiorów wymienionych w punkcie IV.6.2, gdzie odpowiednia
informacja zawarta jest w kolumnie uwagi, wszystkie inne zbiory danych (w szczególności wszystkie
dane wymienione  w punkcie  IV.6.3)  zostaną  przekazane  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  lub
Wykonawca  będzie  zobowiązany  jedynie  do  wykonania  struktury  bazy  danych  z  małą  ilością
przykładowych rekordów z myślą o późniejszym uzupełnieniu na etapie eksploatacji systemu?

Jeśli powyższy wniosek nie jest poprawny, prosimy o precyzyjną informację, jakie dane oraz w jakiej
ilości mają zostać pozyskane?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, powyższy wniosek jest poprawny.

Wyjaśnienie:  Obowiązek  pozyskania  danych  mógłby  dotyczyć  np.  sytuacji  w  której  w  systemie
muszą znaleźć  się dane nie przewidziane przez Zamawiającego a umieszczenie  których byłoby
niezbędne  ze względu  na zaproponowane przez  Wykonawcę  rozwiązanie  (np.  dodatkowe dane
referencyjne).

Pytanie 29:

Opis przedmiotu zamówienia (SIWZ) na usługę pn. „Opracowanie bazy danych przestrzennych dla
wspomagania  zarządzaniem  ROF",  sygn.  postępowania:  MPU-  ll/3301/V/4/2014,  na  stronie  14,
zawiera informację, że zbiór danych „regiony statystyczne, obwody wyborcze, podział na dzielnice
Radomia" może wymagać kalibracji i transformacji bądź digitalizacji.
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Prosimy o przekazanie informacji, o jakiej ilości danych jest mowa (liczba plików)? Oraz informację,
w jakim formacie dane zostaną przekazane?

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź zawarto w pyt. 8.

Pytanie 30:

Opis przedmiotu zamówienia (SIWZ) na usługę pn. „Opracowanie bazy danych przestrzennych, dla
wspomagania  zarządzaniem  ROF",  sygn.  postępowania:  MPU-ll/3301/V/4/2014,  na  stronie  21
zawiera specyfikację serwera na którym zainstalowany będzie system:

Serwer - 1 sztuka

- Procesor Intel Core I7-3770 3.4GHz

- Pamięć 8GB DDR3

- Dysk HD 1TB -3 sztuki

- Kontroler RAID 5 SAS

- Oprogramowanie: Proxmox VE, Debian Linux"

Czy  zasoby serwera będą przeznaczone w całości  na obsługę systemu będącego przedmiotem
Zamówienia?

Wymienione parametry serwera oraz fakt, że mają zostać na nim zainstalowane wszystkie elementy
systemu (m.in. baza danych, serwer usług OGC, serwer usług katalogowych, serwer aplikacyjny z
działającym geoportalem) oraz relatywnie duża ilość danych wektorowych i rastrowych, które mają
być  przechowywane,  przetwarzane  i  udostępniane,  stwarzają  ryzyko,  że  system  nie  osiągnie
optymalnej wydajności i  stabilności.  Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany parametrów
sprzętu, na którym zainstalowany będzie system?

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź zawarto w pyt. 21.

W związku z ww. modyfikacjami Zamawiający dokonuje wydłużenia terminu składania ofert i
w związku z tym dokonuje zmiany zapisów SIWZ:

Par XVII pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
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1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na
adres:  Miejska  Pracownia  Urbanistyczna,  ul.  Żeromskiego 53,  26-600 Radom, IV p.,  sekretariat,
w nieprzekraczalnym terminie do 9.10.2014 godz. 11:00 (liczy się data i     godzina wpłynięcia oferty
do Zamawiającego).

Par XVII pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, które powinno być opatrzone
informacją:  „Oferta  w przetargu  nieograniczonym  --  na  usługę  pn.  Opracowanie  bazy  danych
przestrzennych  dla  wspomagania  zarządzaniem  ROF w  ramach  projektu  pn.  Strategia  rozwoju
miejskiego Radomskiego Obszaru  Funkcjonalnego (ROF) --  nie otwierać przed 9.10.2014 godz.
11:15” oraz nazwą i~dokładnym adresem Wykonawcy.

Poza  oznaczeniami  podanymi  powyżej,  koperta  będzie  też  zaadresowana  na  adres:  Miejska
Pracownia  Urbanistyczna,  ul.  Żeromskiego  53,  26-600  Radom  oraz  będzie  oznaczona  nazwą  i
adresem  Wykonawcy,  żeby  można  było  ją  odesłać  nieotworzoną  w  przypadku  złożenia  po
wyznaczonym terminie.

Par XVIII pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1.  Zamawiający  otworzy  złożone  oferty  w  siedzibie  Miejskiej  Pracowni  Urbanistycznej
w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, IV p., sala konferencyjna w dniu 9.10.2014 godz. 11:15
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