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Białystok, dn. 30 września 2013 r. 

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 24 września br. na Administrowanie bazą GIS – 
wraz z rozbudową modułu wprowadzania obserwacji i opracowaniem bazy 
występowania potencjalnych siedlisk żółwia błotnego, odpowiadamy na przedstawione 
nam kolejne pytania: 

Pytanie 17. 
Zamawiający odpowiedział na pytanie dotyczące powierzchniowego zakresu obszarów 

pilotażowych: 

“Całkowita powierzchnia obszarów testowych nie może być mniejsza niż 350km2” 

Odpowiadając w ten sposób jeszcze bardziej uogólniono zapisy OPZ dotyczące powierzchni 

obszarów pilotażowych. 

Tak przedstawiony zapis powoduje, że obszar może mieć 500, 1000 i więcej kilometrów 

kwadratowych. 

Prosimy jeszcze raz o doprecyzowanie (najlepiej procentowo) jaka tolerancja będzie 

obowiązywać. Wykonawcy nie są w stanie precyzyjnie wycenić prac, ponieważ może ona być 

w rzeczywistości znacznie większa. 

 
--> Całkowita powierzchnia obszarów testowych będzie mieściła się w przedziale od 350 do 
380 km2. 

Pytanie 18. 
Zamawiający odpowiedział na pytanie dotyczące posiadanego oprogramowania: 

“Zamawiający dysponuje oprogramowaniem typu DesktopGIS”  

  



 

 

Taka odpowiedź nie wnosi żadnej informacji dla Wykonawcy. Prosimy o podanie nazwy i 

producenta oprogramowania desktop GIS jakim Zamawiający dysponuje. 

-->Zamawiający dysponuje oprogramowaniem ArcGis. 

Pytanie 19. 
Zamawiający wymaga również udzielenia gwarancji na okres 2 lat podczas gdy 

w punkcie 4 wymagane jest serwisowanie i utrzymanie dostarczonych produktów w okresie 

do 31 grudnia 2014 r a więc krócej niż 2 lata. Prosimy o wyjaśnienie tej nieścisłości. 

--> Wymaganie dotyczące serwisowania i utrzymania dostarczonych produktów zostanie w 
umowie skorygowane i ograniczone do 31 grudnia 2014r. 

Pytanie 20. 
Dokładnie jakiego okresu  dotyczą określenia  „dane historyczne” i „dane współczesne”. 
 
--> Określenie „dane współczesne” dotyczy danych nie starszych niż 15 lat, określenie „dane 
historyczne” dotyczy danych sprzed 1945 roku.  

Pytanie 21. 
Czy Zamawiający dysponuje mapami historycznymi? 
 
-->Zamawiający nie dysponuje żadnymi mapami. 
 

Jarosław Banach 

Kierownik projektu 

„Ochrona żółwia błotnego Emys orbicularis na terenie województwa warmińsko-mazurskiego etap 2.” 

 
 
 
 

 


