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WYJAŚNIENIA DO OGŁOSZENIA
Pn. „Przeprowadzenie kontroli jakości danych teledetekcyjnych dla projektu pn. „Ocena stanu
zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych i jego
otuliny z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teledetekcyjnych” (POIS.02.04.00-00-0007/18) w
odniesieniu do zadań nr 1 i 2, tj.:
- Cyfrowe zdjęcia lotnicze – nalot 1 w 2019 roku,
- Lotniczy skaning laserowy (ALS) – nalot 1 w 2019 roku”

Pytanie 1. Prosimy o wyjaśnienie powodu dlaczego Zamawiający dopuszcza jedynie projekty badawcze w
zakresie doświadczenia wykonawcy?
Odpowiedź. W ramach kryterium „Doświadczenie”, Zamawiający dopuszcza wykazanie się udziałem w
okresie ostatnich 10 lat we wszystkich (co najmniej dwóch) zrealizowanych projektach, obejmujących
swym zakresem zagadnienia dotyczące: lotniczego skaningu laserowego, lotniczej fotogrametrii cyfrowej,
teledetekcji lotniczej (w tym hiperspektralnej) lub wysokorozdzielczej satelitarnej.
Pytanie 2. Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca może legitymować się doświadczeniem osób przez
niego zatrudnianych w zakresie kryterium doświadczenia czy powinien raczej opierać się o doświadczenie
jako podmiotu o osobowości prawnej?
Odpowiedź. Zamawiający wymaga, aby Oferent (osoba fizyczna bądź prawna), składający ofertę
legitymował się wymaganym doświadczeniem, ocenianym zgodnie z pkt. 5 OPZ.
Pytanie 3. Dotyczy zapisu: 4. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli w terminie
do dnia 15.07.2020 roku. W przypadku negatywnej weryfikacji danych teledetekcyjnych stwierdzonych
podczas kontroli, Zamawiający uruchomi procedurę opisaną w pkt. 6 OPZ do SIWZ ogłoszenia 2019, która
automatycznie wydłuża czas trwania umowy o wskazany w tym punkcie okres potrzebny na
przeprowadzenie ponownej kontroli. Przeprowadzenie ponownej kontroli danych teledetekcyjnych,
Wykonawca wykona w ramach zawartej umowy za wynagrodzeniem tam określonym.
Czy należy przez to rozumieć, że wynagrodzenie wykonawcy kontroli będzie niezmienne niezależnie od
tego ile razy będzie dokonywana kontrola?
Odpowiedź. Z uwagi na ściśle określony budżet przewidziany w projekcie, w ramach którego realizowane
są zadania podlegające kontroli, Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia w sytuacji
opisanej w pkt. 6 OPZ do SIWZ ogłoszenia 2019 i wymaga, aby w cenie ofertowej oferenci uwzględnili
ryzyko wykonania ponownej kontroli udostępnionych danych teledetekcyjnych zgodnie ze wskazaną
procedurą.
Pytanie 4. Prosimy o potwierdzenie, że warunek udziału w postępowaniu określony w pkt. 7 ogłoszenia
należy rozumieć tak, że każdy wykazany projekt może dotyczyć jednego z zagadnień tam wymienionych
tj. lotniczego skaningu laserowego, lotniczej fotogrametrii cyfrowej, teledetekcji lotniczej (w tym
hiperspektralnej) lub wysokorozdzielczej satelitarnej.
Odpowiedź. Zamawiający potwierdza, że tak należy rozumieć warunek określony w pkt. 7 ogłoszenia.
Pytanie 5. Dotyczy terminu wykonania umowy. Prosimy o zmianę sztywnego terminu realizacji
zamówienia z 15 lipca 2020 r. na np. 45 dni od podpisania umowy. Prośbę swą motywujemy tym, że
istnieje wiele czynników niezależnych od wykonawcy, które mogą wpłynąć na czas dostępny na
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wykonanie zamówienia. Należą do nich m.in. czas potrzebny na rozstrzygnięcie postępowania
przetargowego, czas potrzebny na podpisanie umowy, czas niezbędny na udostępnienie danych
wykonawcy. Prosimy również o potwierdzenie, że zgodnie z pkt. 4 OPZ będzie możliwe przedłużenie
terminu umowy na kontrolę danych w przypadku wystąpienia kolejnej iteracji kontroli danych.
Odpowiedź. Zamawiający pozostawia termin realizacji zamówienia bez zmian. Zgodnie z zapisem w pkt.
4 OPZ, termin umowy zostaje automatycznie przedłużony w przypadku konieczności poprawy danych
teledetekcyjnych i przeprowadzenia kolejnej kontroli, zgodnie z procedura opisaną w pkt. 6 OPZ do SIWZ
ogłoszenia 2019.
Pytanie 6. W jakim terminie od podpisania umowy Zamawiający zobowiąże się udostępnić dane do
kontroli na dyskach przenośnych i czy Zamawiający doręczy te materiały na własny koszt w wyznaczonym
czasie?
Odpowiedź. Zamawiający przekaże protokolarnie dyski przenośne z danymi do kontroli w dniu
podpisania umowy z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego lub udostępni dane poprzez protokół FTP.
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