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Obrazów, dnia 17.06.2019 r. 

INFORMACJA  

 

dla Wykonawców nr 4 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

Wdrożenie portalu komunikacji on-line dla Gminy Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów 

 w projekcie pod nazwą  

„Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów” 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  – dalej ustawa) udziela odpowiediz na zadane pytania: 

 

 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji odpowiedzi na 1, 26, 29 oraz 76 z informacj dla wykonawców z  

dnia 23.05.2019 r. Poprzednie odpowiedzi przestają obowiązywać.  

Pytanie 1 

Na wstępie zgodnie z stanowiskiem komentarza I. Skubiszak-Kalinowska, E. Wiktorowska, do ustawy 

Prawo zamówień publicznych, art. 38 PZP, LEX/el. 2019, wskazuję, że Rolą wyjaśnień treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia jest bowiem doprecyzowanie niejasnych fragmentów oświadczeń 

zamawiającego w taki sposób, aby opis przedmiotu zamówienia i pozostałe postanowienia pozwalały na 

złożenie rzetelnych i porównywalnych ofert zawierających należyte wyliczenie wszystkich kosztów oraz 

ryzyk leżących po stronie wykonawcy. Udzielenie odpowiedzi, która nie odnosi się merytorycznie do 

postawionego problemu, lecz jedynie odsyła wykonawcę do niejasnego zapisu, stanowi działanie sprzeczne 

z celem tego przepisu. Zamawiający, udzielając takich wyjaśnień, powinien dołożyć należytej staranności, 

aby treść wyjaśnień była wyczerpująca, ale także aby opracowane i złożone zgodnie z tymi wyjaśnieniami 

oferty odpowiadały potrzebom zamawiającego i były porównywalne. 

W związku z powyższym wnoszę o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez: 

Wskazanie, czy w Załączniku 7a do SIWZ pkt.2, Załączniku 7b do SIWZ pkt. 2, Załączniku 7c do SIWZ pkt. 2 

oraz w Załączniku 7d do SIWZ pkt 1, w zakresie w jakim dopuszczają możliwość wymiany/zakupu nowego 

systemu dziedzinowego i/lub systemu obiegu dokumentów, w okresie trwałości projektu „ e- świętokrzyskie - 

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST", w miejsce już zainstalowanych systemów dziedzinowych i/lub 

systemów obiegu dokumentów u podmiotów Zamawiającego jest ważny. Wskazuję, że Zgodnie z 

postanowieniami art. 57 Rozporządzenia Rady Nr 1083/2006, trwałość projektów współfinansowanych ze 

środków funduszy strukturalnych musi być zachowana przez okres pięciu 5 lat od daty zakończenia projektu. 

Pojęcie „trwałości projektu" rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. zasadniczej modyfikacji tj.: a) 

modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie 

nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz b)wynikającej ze zmiany 

charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej .Spełnienie 

obowiązku trwałości projektu podlega monitoringowi. Wydatki poniesione na rzecz projektu, który zostanie 

poddany znaczącym modyfikacjom, będą objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 98- 102 

Rozporządzenia Rady Nr (WE) 1083/2006. Przyznane i wypłacone dofinansowanie pozostanie u Beneficjenta 

tylko w przypadku, kiedy trwałość projektu zostanie zachowana. 

A)  Czy takie postanowienie SIWZ nie warunkuje ryzyka zmiany umowy w trybie art. 144 PZP lub 

skorzystania przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od umowy w trybie par. 15 ust. 3 projektu 
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Umowy; 

B)  Czy zgodnie z art. 144b ust. 4 PZP organy sprawujące nadzór nad Zamawiającym nie zakażą 

zawarcia umowy, której postanowienia narażają Zamawiającego na cofnięcie dotacji oraz naruszenie art. 9 

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 

C)  Czy określona alternatywa polegająca na modernizacji istniejących systemów lub wymianie na 

nowe jest zgodna z art. 7 PZP 

jeżeli odpowiedź na jakiekolwiek bądź wszystkie pytania jest pozytywna wnoszę o zmianę analizowanej 

treści SIWZ poprzez wykreślenie. 

Odpowedź:  

Zamawiający nie wymaga wymiany/zakupu nowego systemu dziedzinowego i/lub systemu obiegu 
dokumentów jedynie dopuszcza taką możliwość. Celem Zamawiającego jest uzyskanie określonych 
funkcjonalności wynikających z wdrożenia e-usług oraz wymaganych integracji z systemami 
dziedzinowymi w celu uzyskania rezultatów projektu. Zamawiający informuje, że w ramach 
projektu „e- świętokrzyskie 
- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” dostarczone zostały 
systemy:  System Dziedzinowy PUMA firmy ZETO SOFTWARE Sp. z o.o z Olsztyna oraz Elektroniczny 
Obieg Dokumentów EDICTA firmy Asseco Data Systems S.A. 
 

Pytanie 26 

Czy Zamawiający oczekuje e-usługi dotyczącej opracowania tyko formularza e-puap wniosku o wydanie 

wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wniosku o wydanie 

zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? 

Odpowedź:  

Zamawiający określił poziom dojrzałości e-usługi w dziale „Wdrożenie formularzy e-usług „ co 

narzuca sposób realizacji jej opracowania. Niemniej jednak, uwzględniając sprostowanie dotyczące 

posiadania GIS w odpowiedzi na pytanie nr 29, Zamawiający podtrzymuje zmianę w SIWZ 

wymagania definiując go na 3 poziomie dojrzałości usługi.  

Intencją Zamawiającego było, aby cała procedura obsługi sprawy, poprzez naliczenie i wniesienie 

opłaty oraz wydanie dokumentu odbywała się w pełni elektronicznie uwzględniając możliwość 

wniesienia opłaty na końcu procesu wnioskowania 

Pytanie 29 

Czy Zamawiający posiada system GIS wykorzystujący wektorowe wersje rysunków i generujący 

automatycznie dokumenty wypisu, wyrysu i zaświadczenia oraz API, które umożliwi komunikację 

między systemem GIS a serwerem e-usług w zakresie wygenerowania dokumentów, przesłania ich do 

serwera e-usług oraz przekazania informacji o wysokości opłaty skarbowej zależnej od ilości stron? (API 

od ang. application progromming interface - sposób, rozumiany joko ściśle określony zestaw reguł i ich 

opisów; w jaki programy komputerowe komunikują się między sobą) 

Odpowedź:  

Zamawiający dokonuje sprostowania, informując, że wszystkie Gminy biorące udział w projekcie 
posiadają System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego, który jest wyposażony 
w możliwości automatycznego generowania dokumentów wypisu, wyrysu i zaświadczenia ale 
zamawiający nie wykorzystuje tych funkcjonalności.  
Zamawiający nie posiada wiedzy na temat API umożliwiającego komunikację między systemem GIS 
a serwerem e-usług. Wykonawca powinien sam uzyskać wiedzę z tego zakresu poprzez kontakt z 
twórcami SIP.e-swietokrzyskie.pl 
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Pytanie 76: 

Dot. załącznik nr 7a do SIWZ oraz załącznik nr 7b do SIWZ,: 

W ramach projektu pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” 

współfinansowanego z RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Zamawiający zakupił 

systemy dziedzinowe oraz system EOD. Trwałość projektu do 31.05.2021 roku. 

W dokumentacji SIWZ załącznik nr 7a oraz załącznik nr 7b zamawiający dopuszcza możliwość wdrożenia 

nowego systemu. Jak to się ma do trwałości wskazanego wyżej projektu? Czy Zamawiający liczy się z 

konsekwencjami nie zachowania celów projektu? 

Odpowedź:  

Zamawiający nie wymaga wymiany/zakupu nowego systemu dziedzinowego i/lub systemu obiegu 

dokumentów jedynie dopuszcza taką możliwość. Celem Zamawiającego jest uzyskanie określonych 

funkcjonalności wynikających z wdrożenia e-usług oraz wymaganych integracji z systemami 

dziedzinowymi w celu uzyskania rezultatów obecnego projektu przy jednoczesnym zachowaniu 

nienaruszalności dyscypliny trwałości wdrożenia w ramach pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa 

Infrastruktury Informatycznej JST” współfinansowanego z RPO Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007-2013. Zamawiający informuje, że w ramach ww projektu „e- świętokrzyskie - Rozbudowa 

Infrastruktury Informatycznej JST” dostarczone zostały systemy:  System Dziedzinowy PUMA firmy 

ZETO SOFTWARE Sp. z o.o z Olsztyna oraz Elektroniczny Obieg Dokumentów EDICTA firmy Asseco 

Data Systems S.A. 

 

 

 


