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ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

W dniu 02.09.2016r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące
zamówienia publicznego pn. "Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych
GESUT i BDOT500 dla gminy Łubniany":

na które Zamawiający odpowiada następująco:

Ad. 1. Baza danych ewidencji gruntów i budynków jest dostępna w powiatowym zasobie
geodezyjnym i kartograficznym w Opolu i jest na bieżąco aktualizowana w oparciu o dane
pochodzące z wykonywanych prac geodezyjnych. Zmiany w ramach modernizacji dotyczyć będą
tylko sytuacji, kiedy budynek nie był ujawniony w bazie danych egib lub jego obecny stan nie
odpowiada obiektowi znajdującemu się w bazie danych. W takim wypadku dane dotyczące budynków
nowo ujawnionych lub zmienionych zostaną przekazane przez Wykonawcę modernizacji na polecenie
Zamawiającego
w
terminie
ustalonym
z
Wykonawcą
bieżącego
zlecenia.
Ad. 2. Zgodnie z zapisami pkt 1.2.18 Opisu przedmiotu zamówienia Wykonawcę zamówienia pn.
"Modernizacja..." ma obowiązek przekazania danych dotyczących bazy danych ewidencji gruntów i
budynków, co może nastąpić w formie roboczej bazy danych w formatach stosowanych w geodezji
oraz umożliwi wgląd w mapy wywiadu terenowego dotyczące porównania bazy danych ewidencji
gruntów
i
budynków
z
treścią
mapy
zasadniczej
w
formie
analogowej.
Ad. 3. Zgodnie z zapisami pkt 1.2.18 Opisu przedmiotu zamówienia Wykonawcę zamówienia pn.
"Modernizacja..." ma obowiązek przekazania danych dotyczących bazy danych ewidencji gruntów i
budynków,
w
tym
obiektów
trwale
związanych
z
budynkiem.
Ad. 4. Pomiar budynków nie ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków został wykonany w
ramach I etapu prac przez Wykonawcę zamówienia pn. "Modernizacja..." i został przekazany do
Zamawiającego.
Ad. 5. Zgodnie z zapisami pkt. 1.3 Opisu przedmiotu zamówienie Wykonawca przedmiotowego
zamówienia ma obowiązek instalacji baz danych w środowisku ERGO. Może to nastąpić poprzez
zdalny dostęp do stanowiska roboczego Zamawiającego lub udostępnienie przez Zamawiającego
stanowiska roboczego w godzinach pracy urzędu lub instalację poprzez roboczą bazę danych.
Ad. 6 . W pkt. 1 Opisu przedmiotu zamówienia wskazany jest pełny zakres prac. Brak jest obowiązku
skanowania.

Powyższe wyjaśnienia/odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) i należy je uwzględniać w dalszym przebiegu postępowania.

