Łańcut, 30.03.2020 r.
S.203.3.2020
Zamawiający:
Muzeum-Zamek w Łańcucie
ul. Zamkowa 1
37-100 Łańcut
www.zamek-lancut.pl
Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pozyskanie źródłowych
danych pomiarowych - oznaczenie sprawy: S.203.3.2020
Muzeum-Zamek w Łańcucie jako Zamawiający informuje, że działając w myśl art. 38 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843), dalej ustawa Pzp, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu podmiot posiadający doświadczenie
zgodnie z pkt. 3 pkt 1) Rozdz. VII z okresu ostatnich 5 lat? W przeciągu ostatnich 3 lat nie
było dużo zleceń, które pozwalałby zdobyć takie doświadczenie co mocno ogranicza udział w
postępowaniu dla szerszej grupy podmiotów.
Odpowiedź 1:
Stosownie do § 2 ust. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.) Zamawiający w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
przewiduje dokonanie zmian w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w ten sposób, aby wykonawcy wykazać się doświadczeniem w
okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert tj. w okresie ostatnich 5
lat.
Pytanie 2:
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Czy Zamawiający dopuszcza oddelegowanie dwóch osób spełniających wspólnie wymagania
pkt 3 pk 2 Rodz VII zgodnie z poniższym zapisem:
Osoba koordynatora zespołu wykonującego usługę „Pozyskania źródłowych danych
pomiarowych polegających na wykonaniu: dokumentacji fotogrametrycznej dziewiętnastu
zabytkowych pomieszczeń w tym skanowania laserowego, fotografii cyfrowych oraz
opracowanie dokumentacji pochodnej; rzutów kondygnacji w trzech zabytkowych budynkach
przystosowanych do wprowadzenia do bazy GIS w tym wykonania inwentaryzacji
architektonicznej; mapy terenu przystosowanej do wprowadzenia do bazy GIS w tym
pozyskanie numerycznej mapy zasadniczej oraz przeprowadzenie pomiarów bezpośrednich”
– osoba posiadająca:
a) dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich na
kierunku geodezji i kartografii w specjalności – fotogrametria, bądź studiów w obszarze nauk
technicznych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących fotogrametrii,
b) minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu geodezji i kartografii, w
tym czasie brała udział w roli Kierownika Projektu (lub na stanowisku równoważnym) po
stronie wykonawcy, w tym co najmniej 1 zamówieniu polegającym na wykonaniu systemu
informatycznego zawierającego elementy systemu informacji przestrzennej o wartości co
najmniej 150 000,00 zł
Geodeta uprawiony
a) dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich na
kierunku geodezji i kartografii,
b) aktualne uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym
w art. 43 ust.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Odpowiedź 2:
Zamawiający nie przewiduje zmian w zakresie dopuszczenia oddelegowania dwóch osób
spełniających kryteria łącznie.
Pytanie 3
Dlaczego Zamawiający wymaga referencji z wykonania systemu informatycznego z
elementami SIP jeżeli prace polegają na skanowaniu laserowym, fotogrametrii oraz
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inwentaryzacji architektonicznej i zaktualizowanej mapie zasadniczej? Tym bardziej że nawet
w klasyfikacji zamówienia Zamawiający opisuje je jako: „ Klasyfikacja CPV: 71355100-2
Usługi fotogrametryczne, 71355000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,
71354100-5 Usługi odwzorowania cyfrowego”, dlaczego więc referencje na system
informatyczny? W całości zlecenia nie ma ani jednego zadania/podzadania z zakresu systemu
informatycznego.
Odpowiedź 3:
Zamawiający dokona zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w zakresie wskazanym w odpowiedzi na pytanie nr 13
Pytanie 4
Dlaczego zamawiający nie wymaga referencji z elementów składowych zlecenia –
inwentaryzacji architektonicznej, opracowań na podstawie skanowania laserowego czy też
opracowań fotogrametrycznych?
Odpowiedź 4:
Określenie warunków udziału w postępowaniu należy do wyłącznej kompetencji
Zamawiającego. Zamawiający zgodnie ze swoją wiedzą uznał, że inne warunki poza
określonymi ogłoszeniem o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nie są niezbędne w celu należytego wykonania zamówienia.
Pytanie 5
Dlaczego Zamawiający mając na uwadze charakter obiektu nie wymaga referencji z
obiektu/ów zabytkowych?
Odpowiedź 5:
Analogicznie jak na pytanie 4.
Pytanie 6
Proszę o wymienienie kierunków studiów które zamawiający uznaje za spełniające kryterium
„nabycia umiejętności dotyczących fotogrametrii”? Czy kierunek geodezja i kartografia
innych specjalności niż fotogrametria spełnia to oczekiwanie?
Odpowiedź 6:
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Z posiadanych przez Zamawiającego informacji studia na kierunku geodezja i kartografia
innej specjalności niż fotogrametria należy do studiów w obszarze nauk technicznych i jego
program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących fotogrametrii.
Pytanie 7
Czy Zamawiający będzie powoływał inspektora nadzoru?
Odpowiedź 7:
Organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę, może nałożyć na inwestora obowiązek
ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Działanie organu administracji opiera się w
tej kwestii na kryteriach wysokiego skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź
przewidywanego wpływu na środowisko naturalne. W niniejszym zamówieniu z taką sytuacją
nie mamy do czynienia i Zamawiający nie przewiduje w chwili obecnej powołania inspektora
nadzoru.
Pytanie 8
Kto i jaką metodyką będzie weryfikował zgodność produktów ze specyfikacją?
Odpowiedź 8:
Zgodność produktów ze specyfikacją będzie weryfikować upoważniony przedstawiciel
Zamawiającego w szczególności dokonując wizualnej kontroli kompletności i jakości
ortoobrazów, w tym przebiegu linii mozaikowania, weryfikując rozdzielczość przestrzenną.
Pytanie 9
Dlaczego Zamawiający wybiera formaty przekazania danych (chmur punktów) w formatach
PTS i PTX jeżeli są formaty bardziej popularne, które dodatkowo zajmują mniej miejsca na
dysku (LAS/LAZ)?
Odpowiedź 9:
Zamawiający oczekuje dostawy danych w formatach PTS i PTX jako bardziej uniwersalnych
i możliwych do edycji w ramach oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego.
Pytanie 10
Czy podczas prac można rozklejać znaczki na obiekcie/obiektach zabytkowych?
Odpowiedź 10:
Rozklejanie znaczników na obiekcie/obiektach zabytkowych będzie prowadzona przez
pracowników Muzeum-Zamek w Łańcucie pod nadzorem Konserwatora.
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Pytanie 11
Na jakiej podstawie zdefiniowano kluczowa parametry skanera?
Odpowiedź 11:
Są to parametry powszechnie stosowanych skanerów, które gwarantują prawidłową jakość
otrzymanych materiałów oraz szybkość prowadzonych pomiarów.
Pytanie 12
Proszę o potwierdzenie: w sytuacji gdy oferent polega na zdolnościach podwykonawców (np.
wykonanie mz i uprawnienia z zakresu 1) osoba skierowana do wykonywania funkcji
koordynatora zespołu nie musi spełniać warunku posiadania uprawnień z zakresu 1.
Odpowiedź 12:
Zamawiający wymaga, aby osoba pełniąca funkcję koordynatora zespołu spełniała warunki
określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków w każdym
wypadku, niezależnie od tego kto będzie prowadził prace w projekcie.
Pytanie 13
Zdaniem Wykonawcy Zamawiający - formułując w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (Rozdział VII pkt 3 ust. 1 i 2) wymagania dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej nie zachował zasady proporcjonalności zawartej w art. 22 ust. 1 a ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843).
Z opisu przedmiotu zamówienia wnioskować należy, iż głównym zadaniem realizowanym
przez potencjalnego Wykonawcę, nie jest budowa informatycznego systemu, a przygotowanie
plików źródłowych, które w przyszłości stanowić będą jego element ( na obecnym etapie
zamówienia wspomniany system nie został zdefiniowany). Prawidłowe wykonanie
dokumentacji fotogrametrycznej, architektonicznej (w postaci rzutów kondygnacji) czy map
terenu, będących finalnym produktem Zamówienia – wymaga posiadania zatem wiedzy i
doświadczenia z zakresu geodezji, kartografii i fotogrametrii, nie zaś projektowania i
wdrażania systemów informatycznych. Zdaniem Wykonawcy – aktualne wymagania są zatem
nieproporcjonalne i nieadekwatne do zakresu zadania akie należy wykonać.
Zauważyć należy ponadto – iż prace realizowane przez firmy geodezyjne, obejmują w dużej
mierze na co dzień przygotowanie danych graficznych (map, opracowań), które
przekazywane w różnych formatach (w tym w otwartym standardzie *.shp, *.dxf czy *.dwg)
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m.in. do Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej różnego szczebla – stanowią
element systemów informacji przestrzennej. Zakres wiedzy informatycznej niezbędny do
przygotowania tego rodzaju produktów nie jest jednak proporcjonalny do kompetencji
niezbędnych do budowy systemu informatycznego. Mając na uwadze powyższe prosimy o
zmianę zapisów ROZDZIAŁU VII ust. 3 pkt 1 SIWZ:
Z: … wykonał należycie, co najmniej jedną usługę (umowę) o wartości co najmniej
150 000,00 zł brutto polegającą na wykonaniu systemu informatycznego zawierającego
elementy systemu informacji przestrzennej
Na: … wykonał należycie, co najmniej jedną usługę (umowę) o wartości co najmniej
150 000,00 zł brutto polegającą na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej
oraz zapisów ROZDZIAŁU VII ust. 3 pkt 2 lit c SIWZ:
Z: … brała udział w roli Kierownika Projektu (lub na stanowisku równoważnym) po stronie
wykonawcy, w tym co najmniej 1 zamówieniu polegającym na wykonaniu systemu
informatycznego zawierającego elementy systemu informacji przestrzennej o wartości co
najmniej 150 000,00 zł
Na: … brała udział w roli Kierownika Projektu (lub na stanowisku równoważnym) po stronie
wykonawcy, w tym co najmniej 1 zamówieniu polegającym na opracowaniu dokumentacji
geodezyjnej o wartości co najmniej 150 000,00 zł
Odpowiedź 13:
Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że postanowienie o treści:
„Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną usługę
(umowę) o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto polegającą na wykonaniu systemu
informatycznego zawierającego elementy systemu informacji przestrzennej.”
zostanie zastąpione:
„Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że w okresie
ostatnich pięciu lat (w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego okres trzech lat został wydłużony do
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pięciu lat) przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną usługę (umowę) o wartości co
najmniej 150 000,00 zł brutto polegającą na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej
przystosowanej do wprowadzenia do systemu informacji przestrzennej.”
zaś postanowienie o treści:
„minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu geodezji i kartografii, w
tym czasie brała udział w roli Kierownika Projektu (lub na stanowisku równoważnym) po
stronie wykonawcy, w tym co najmniej 1 zamówieniu polegającym na wykonaniu systemu
informatycznego zawierającego elementy systemu informacji przestrzennej o wartości co
najmniej 150 000,00 zł”
zostanie zastąpione:
„minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu geodezji i kartografii, w
tym czasie brała udział w roli Kierownika Projektu (lub na stanowisku równoważnym) po
stronie wykonawcy, w tym co najmniej 1 zamówieniu polegającym na opracowaniu
dokumentacji geodezyjnej przystosowanej do wprowadzenia do Systemu Informacji
Przestrzennej o wartości co najmniej 150 000,00 zł”
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