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ZA.270.126.2018         Katowice, 17.09.2018r. 
 
 
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 
 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie  
i wdrożenie portalu internetowego wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych oraz 
asysty technicznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”. 

 
 
 

W związku ze złożonymi zapytaniami do treści siwz, działając na podstawie art. 38 ust 
1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579 z późn. zm.), udzielam wyjaśnień: 
 

 

Pytanie: 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
1 – dot. zapisów OPZ I lit. A oraz F 
Pytanie 1 – w związku z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami w dniu 14 września 
br. i zmianą 
zapisów OPZ zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zakresu przedmiotu zamówienia: 
a) Wykonawca przez zapis, jaki Zamawiający umieścił na str.2 OPZ „Moduł e-usługi oraz 
modułu BI i Open Data, nie stanowią przedmiotu zamówienia. Portal powinien mieć możliwość 
zaimplementowania powyższych rozwiązań w przyszłości” – interpretował powyższe w 
następujący sposób, tj. Wykonawca Portalu ma przygotować podstronę, na której w 
przyszłości Wykonawca zwizualizuje (wyświetli) 
podlinkowane dane zawarte w module Open Data. Zaś sam moduł Open Data (bazy danych 
silnik, analityka, etc.) będzie zakupiony, zaprojektowany, wykonany, dostarczony w ramach 
oddzielnego zamówienia realizowanego przez Zamawiającego. 
b) Opisy przykładów z sekcji F treści OPZ Wykonawca rozumie również jako przykłady 
systemów Open Data, aby zaznajomił się szczegółowo z informacjami, jakie dane będzie 
wyświetlał na podstonie Portalu GZM, zaś będzie je otrzymywał gotowe od Wykonawcy Open 
Data. 
c) Wykonawca dodatkowo sugeruje się budżetem zamieszczonym na BIP Zamawiającego 
jako “Plan postępowań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2018 r.” gdzie na zadanie 
moduł (serwis, system) Open Data Zamawiający przeznaczy odpowiednio: 
- Koncepcja - Stworzenie ogólnodostępnej, darmowej bazy danych nt. metropolii na licencji 
opensource 
„Silesia Data“ – 813 008,13 zł 
- Stworzenie ogólnodostępnej, darmowej bazy danych nt. metropolii na licencji open-source 
„Silesia Data“ - 7 317 073,17 zł 
Zatem rozumieć należy, że prowadzone postępownie poniżej progów unijnych, nie obejmuje 
zadania Open Data o tak duzej wartości szacunkowej. 
W obecnym stanie rzeczy, kiedy Zamawiający w odpowiedzi nr 2 pisze “Serwis Open Data 
wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym w załączniku nr 3 "Opis 
Przedmiotu Zamówienia", m.in. sekcja F.” Wykonawca interpretuje powyższy zapis, jako 
wykonanie całości Serwisu (modułu, systemu) Open Data w ramach Portalu GZM, właśnie w 
oparciu o podane przykłady Gdańsk, Barcelona, Londyn. Ponownie Prosimy o jednoznaczną 
odpowiedź czy Serwis (system, moduł) „Open Data” wchodzi w skład przedmiotowego 
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zamówienia ? Czy może jednak będzie oddzielnie zakupiony przez Zamawiającego ? zaś 
Wykonawca Portalu GZM ma tylko i wyłącznie umożliwić wyświetlanie danych na Portalu GZM. 
 

Odpowiedź:  

Wskazane przez Wnioskodawcę pozycje z „Planu postępowań Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii na 2018 r.”, tj. „Koncepcja – Stworzenie ogólnodostępnej darmowej bazy danych nt. 

metropolii na licencji open-source” i „stworzenie ogólnodostępnej darmowej bazy nt. metropolii 

na licencji open-source” nie są częścią niniejszego postępowania.  

 Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że serwisy Open Data składają się z wielu komponentów, 

m.in. katalogu udostępnionych danych, systemów pozyskiwania, czyszczenia i przetwarzania 

danych źródłowych, a także narzędzi business intelligence. Częścią aktualnego postępowania 

jest stworzenie, zintegrowanego z nowym serwisem WWW zamawiającego, katalogu 

udostępnionych danych w zakresie i o funkcjonalnościach opisanych w załączniku nr 3 "Opis 

Przedmiotu Zamówienia", m.in. sekcja F. Jednocześnie zgodnie z zapisami OPZ Wykonawca 

nie odpowiada za opracowanie mechanizmów automatycznego, regularnego pozyskiwania 

danych z systemów źródłowych GZM i gmin wchodzących w jej skład i przygotowania ich do 

publikacji. 

 

 

W związku z niniejszymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż przedłuża termin 
składania ofert do dnia 20.09.2018r. do godz. 10:00. W konsekwencji zmianie ulega treść 
Rozdziału VIII i XI SIWZ, która otrzymuje brzmienie: 

 

 

• „VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 9 000,00 PLN. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania 

ofert tj. do dnia 20.09.2018 r. do godz.: 10.00.(…)”; 

• „XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą, 

adresem Zamawiającego i oznaczeniem:  

OFERTA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ Wykonanie i 

wdrożenie portalu internetowego wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych oraz 

asysty technicznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Oznaczenie sprawy: 

ZA.270.126.2018 z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 20.09.2018 r. do godz. 

10:30”. 
POUCZENIE: W przypadku braku powyższego oznaczenia opakowania oferty, Zamawiający 

nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z tego powodu, np. przypadkowe 

otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem lub  nie otwarcie oferty podczas sesji otwarcia 

ofert. 
należy złożyć do dnia 20.09.2018  r. do godz. 10:00  w sekretariacie Górnośląsko–

Zagłębiowskiej Metropolii, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice, pokój 104, I Piętro.  

Zarówno w przypadku ofert składanych listownie jak i ofert składanych bezpośrednio do 

siedziby Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. 
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2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.09.2018 r. o godz. 10:30 w Górnośląsko–

Zagłębiowskiej Metropolii, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice, II piętro”. 

 
 

 

 


