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ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) I 
ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 

 
 
W dniu 22.06.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 dla 
gmin: Komprachcice i Tarnów Opolski oraz cyfryzacja danych państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla miasta i gminy Prószków” 

 na które, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Pzp), Zamawiający odpowiada następująco: 

 
Pytanie 1 
W SWZ zawarto zapisy: 
"Gwarancja na przedmiot zamówienia PG : 
Gwarancja 36 miesięcy    –   0 pkt 
Gwarancja 37 - 48 miesięcy   –   33 pkt 
Gwarancja 49 - 60 miesięcy   –   66 pkt 
Gwarancja 61 - 72 miesięcy   –   100 pkt" 
Jednocześnie w opisie dotyczącym MAKSYMALNEGO okresu gwarancji zawarto zapis: 
"Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (72 m-ce) otrzymuje maksymalna 
liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja." 
Wartość podana w nawiasie sugeruje, że tylko za zaoferowanie 72 miesięcy oferent 
otrzyma maksimum punktów w kryterium PG. 
 
Prosimy zatem o wyjaśnienie, czy zaoferowany okres gwarancji w przedziale 61 - 72 
miesięcy (np. 61 miesięcy) będzie skutkował przyznaniem maksymalnej liczby punktów w 
tym kryterium? 
Jeżeli nie, wówczas prosimy o skorygowanie zapisów w taki sposób, aby w sposób 
jednoznaczny opisywały przyznawanie punktów. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Jeśli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji w przedziale 61 - 72 miesięcy (np. 
61 miesięcy), Zamawiający przyznaje maksymalną liczbę punktów w tym 
kryterium. 
Zamawiający dokonuje zmiany zapisów dotyczących najkorzystniejszego okresu 
gwarancji w SWZ w następujący sposób: "Wykonawca, który zaoferuje 
najkorzystniejszy okres (61 - 72 m-cy) otrzymuje maksymalną liczbę punktów 
w ramach kryterium gwarancja." 
 
 
Pytanie 2 
W opublikowanych wzorach formularzy ofertowych zawarto m.in. następujące 
oświadczenie Wykonawcy: 



"3. Dokonał wizji lokalnej i uzyskał od zamawiającego niezbędne wyjaśnienia 
umożliwiające wykonanie zamówienia w postaci wolnej od wad prawnych i technicznych." 
 
W związku z tym, że w treści SWZ nie zawarto zapisów o wymogu dokonania wizji 
lokalnej, zatem dokonanie wizji lokalnej nie jest wymagane. 
Prosimy wobec tego o dostosowanie wzorów formularzy do zgodności z SWZ i ich 
skorygowanie poprzez usunięcie z treści zacytowanego wyżej oświadczenia fragmentu 
tekstu o wizji lokalnej. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający dokonuje zmian we wzorach formularzy ofertowych dotyczących 
zadań:  
- Zadanie nr 1: załącznik nr 1a do SWZ,  
- zadanie nr 2: załącznik nr 1b do SWZ, 
- zadanie nr 3: załącznik nr 1c do SWZ, 
 w następujący sposób:  
„ 3. Uzyskał od zamawiającego niezbędne wyjaśnienia umożliwiające 
wykonanie zamówienia w postaci wolnej od wad prawnych i technicznych." 
 
Pozostała treść formularzy ofertowych nie ulega zmianie. 
 
 

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 
1 i 3  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 r. poz. 1129 ze zm.) dokonuje 
następujących zmian w treści SWZ: 
 
• Rozdział XII, pkt 1 o dotychczasowym brzmieniu:  

1. „Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 26.07.2022 r. 
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

otrzymuje brzmienie:  
1. „Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 27.07.2022r.  

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.  
 

• Rozdział XIV, pkt 1 o dotychczasowym brzmieniu:  
1. „Ofertę należy złożyć poprzez Platformę miniPortal do dnia 27.06.2022 r. do 

godziny 12:00”.  
otrzymuje brzmienie: 

1. „Ofertę należy złożyć poprzez Platformę miniPortal do dnia 28.06.2022 r. do 
godziny 12:00”.  

 
• Rozdział XIV, pkt 3 o dotychczasowym brzmieniu:  

3. „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2022 r. o godzinie 13:00”. 
otrzymuje brzmienie:  

3. „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2022 r. o godzinie 13:00”. 
 
 
Powyższa treść pisma stanowi integralną część Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ) i należy je uwzględniać w dalszym przebiegu postępowania. 
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