Warszawa, dnia 15 czerwca 2020 r.
Numer pisma: WZP-262-17-2020/GGCh/NP-216/2020

Do Wykonawców
Strona internetowa Zamawiającego bip.imgw.pl
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie
produktów geoprzestrzennych (chmura punktów oraz ortofotomapa) wykonanych na podstawie
nalotu pomiarowego z wykorzystaniem techniki LIDAR i technik teledetekcyjnych na wskazanych
odcinkach wałów przeciwpowodziowych”, oznaczenie sprawy: WZP-262-17/2020

Wyjaśnienia treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W dniu 10 czerwca 2020 r. do Zamawiającego wpłynął drogą elektroniczną wniosek Wykonawcy
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie SIWZ.
W odpowiedzi na otrzymany wniosek Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), wyjaśnia, co
następuje.
Pytanie 1.
„Prosimy uprzejmie o zmniejszenie wymagań w zakresie treści warunku udziału nr 1. poprzez rezygnację z
wartości usługi 100 000 zł.
Wniosek swój uzasadniamy tym, że sposób realizacji wykonania pomiaru obiektu liniowego z nalotu nie jest w
istotny sposób zależny od rozmiaru takiego obiektu.
Dla uznania kompetencji wykonawcy za wystarczające powinno mieć w tym przypadku znaczenie raczej to
jakim sprzętem dany wykonawca dysponuje tj. czy będzie zdolny pozyskać szybko dane dla wymaganego
zakresu. Załogowy samolot jakim dysponuje Oferent oczywiście to umożliwia, natomiast już tylko od potencjału
w postaci odpowiednio wydajnej infrastruktury i ilości osób, co nota bene nie sprawia trudności Oferentowi,
zależy czy wykonawca będzie zdolny do wykonania zamówienia o określonym rozmiarze i w określonym
terminie. Zdarza się również, że wartość zamówienia wcale nie jest dobrym wymiernikiem rozmiaru
zamówienia.
Bazując na powyższym, bardzo prosimy najlepiej o rezygnację z zapisu dotyczącego wartości zamówienia.
Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności w postępowaniu nadal utrzymując warunek udziału na poziomie
zapewniającym należyte wykonanie umowy.”

Odpowiedź:
Warunek 1. określony w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. c) Zamawiający pozostawia bez zmian.
Pytanie 2.
„Prosimy o wyjaśnienie kwestii dotyczącej wymaganej gęstości chmury punktów. Zgodnie z OPZ Zamawiający
wymaga uzyskania z jednego pasa skanowania gęstości nie gorszej niż 30 pkt/m2.
Czy oznacza to, że jeśli wykonawca zaoferuje 30 pkt gęstości to będzie mógł wykonać tylko jeden pas i nie
będzie konieczne wykonanie zdjęć z pokryciem poprzecznym ustanowionym na poziomie 25%?”
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w przypadku zaoferowania 30 pkt gęstości chmury punktów, Wykonawca będzie
mógł wykonać tylko jeden pas i nie będzie konieczne wykonanie zdjęć z pokryciem poprzecznym ustanowionym
na poziomie 25%.
Pytanie 3.
„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez gęstość chmury punktów w kryterium oceny ofert rozumie
wynikową gęstość chmury punktów uzyskaną niezależnie od ilości pasów skanowania. Jeżeli jest to rozumiane
inaczej, prosimy wyraźne sprecyzowanie.”
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że przez gęstość chmury punktów rozumie wynikową gęstość chmury punktów
uzyskaną niezależnie od liczby pasów skanowania.
Pytanie 4
„Dotyczy zapisu OPZ: „Ze względu na oczekiwaną spójność w czasie pozyskanych danych, misja pomiarowa
powinna być wykonana tego samego dnia dla całego obszaru opracowania. Spełnienie powyższego zalecenia
zapobiega rejestracji obszaru zamówienia przy różnych poziomach wody oraz zmianach wegetacji.”
Prosimy o wyjaśnienie czy wymóg ten jest obligatoryjny czy też jest jedynie zaleceniem oraz czy dotyczy
wszystkich odcinków, czy też dopuszczalne jest podzielenie nalotu na np. kilka dni, przy założeniu że spójność
czasowa zostanie zachowana w obrębie odcinków dla danej rzeki?
Np. czy Zamawiający dopuści, że data skanowania dla odcinka Wisły będzie inna niż dla odcinka Bugu przy
założeniu, że dla danej rzeki całość danych zostanie wykonana w jednym terminie?
Taki wymóg ma istotne znaczenie w kontekście stosunkowo krótkiego terminu wykonania zamówienia (2 m-ce
od podpisania umowy). Tak krótki termin będzie wymagał od wykonawcy korzystania z każdego, nawet
najkrótszego okna pogodowego, a nie oczekiwania na jeden cały dzień odpowiednich do lotu warunków,
zwłaszcza, że bardzo mało prawdopodobnym jest, iż identyczne warunki atmosferyczne wystąpią na terenie
całej Polski w ciągu jednego dnia.
Podział nalotów wg. rzek umożliwi zachowanie warunków dotyczących poziomu wód w obrębie rzeki.”
Odpowiedź:
Do powyższej kwestii Zamawiający odniósł się już w piśmie nr WZP-262-17/2020/GGCh/NP-211/2020 z dnia 10
czerwca 2020 r.

Pytanie 5.
„Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie fotopunktów naturalnych jeżeli będą takie dostępne?”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuszcza naturalne elementy jednoznacznie identyfikowalne w terenie np. włazy
do studzienek kanalizacyjnych, białe pasy na jezdni, jeśli spełniają warunek dokładności pomiaru poniżej 10 cm.
Pytanie 6.
„Nie wszystkie prace wykonywane w ramach usługi, a wskazane przez Zamawiającego w rozdziale III pkt 4 SIWZ
są charakterystyczne dla czynności świadczonych na podstawie umowy o pracę. Zapis ten nie powinien mieć
zastosowania w przypadku zamawianej usługi dla wszystkich osób, a na to, poprzez swoją ogólność może
wskazywać treść przedmiotowego zapisu SIWZ. Jeżeli Zamawiający wprowadza taki zapis, powinien zbadać i
wskazać bardzo precyzyjnie które osoby powinny być zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z
opinią UZP, odnajdując czynności mające charakter czynności z Kodeksu pracy, zamawiający jest zobowiązany
do wyspecyfikowania wszystkich tych czynności. Np. kierownik projektu (rola nadzorcza) - osoba taka
wykonująca te czynności jest samodzielnym uczestnikiem procesu wytwarzania produktów fotogrametrycznych
i działa samodzielnie, także w tym rozumieniu, że sam wyznacza sobie zadania i sam te zadania również może
realizować.
Podobnie osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo lotów, nadzór lotów itp. które to osoby można
przyporządkować do czynności takich jak pomiary terenowe czy opracowanie danych teledetekcyjnych.”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę pracowników zaangażowanych bezpośrednio w
wykonanie zlecenia. W związku z powyższym Zamawiający pozostawia bez zmian wymóg określony w Rozdziale
III ust. 4 SIWZ w brzmieniu:
„Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) nadzór nad realizacją projektu,
2) opracowanie danych teledetekcyjnych,
3) pomiary terenowe.”
W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 18
czerwca 2020 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 12:00.
Jednocześnie, Zamawiający dokonuje następujących zmian treści SIWZ:
1)

zapisy zawarte na stronie tytułowej SIWZ, dotyczące terminu składania i otwarcia ofert, otrzymują
brzmienie:
„Termin składania ofert: do dnia 18 czerwca 2020 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 12:00”

2)

zapisy zawarte w Rozdziale XI SIWZ ust. 1 i ust. 7 otrzymują brzmienie, odpowiednio:
ust. 1: „Termin składania ofert upływa w dniu: 18 czerwca 2020 r. o godz. 11:00”

ust. 7: „Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu: 18 czerwca 2020 r. o godz. 12:00”

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym
samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie w/w zadania.

podpisano elektronicznie
ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU
mgr inż. Paweł Derek

