
 

 

 
Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców. Projekt 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. „System 
monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”. Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19 

 

 

Znak sprawy: A-II.271.5.2022              Kielce, dnia   22.02.2022 r. 

 

Dla Wykonawców: 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji na wykonanie zadania, którego przedmiotem jest Instalacja i wdrożenie Systemu wraz 

z zakupem licencji, składającego się z oprogramowania narzędziowego BI (Business Intelligence) 

oraz serwisu wymiany danych miejskich i badań naukowych. 

 

 

Pytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia oraz odpowiedź 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w imieniu Zamawiającego przedstawiam pytanie  

o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, cyt. dalej jako SWZ, jakie wpłynęło w dniu 

21.02.2022 r. od Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego: 

PYTANIE: 

Poniżej przesyłam pytanie dot. SWZ sprawy A-II.271.5.2022.  

Dotyczy Rozdz. III. Przedmiot zamówienia. 1. Zamówienie będzie polegało na: b) serwisu wymiany 

danych miejskich i badań naukowych.  

Czy Zamawiający interpretuje serwis jako platformę do publikacji danych miejskich i badań 

naukowych jedynie zweryfikowanych/dopuszczonych przez Zamawiającego i jednostki z nim związane 

czy jako platformę otwartą dla użytkownika nienazwanego (internauty) pod względem możliwości 

publikacji tam dowolnych danych z lub bez wcześniejszej weryfikacji/akredytacji przez 

Zamawiającego. Czy uwzględniając, że portal danych miejskich powinien posiadać jedynie 

zweryfikowane dane w celu zapewnienia spójności i rzetelności informacji, Zamawiający wyraża 

zgodę na modyfikację brzmienia podpunktu b) na następujący:  

„Serwisu udostępniania danych miejskich i naukowych". 

 

ODPOWIEDŹ: 

Odpowiadając na zawarte pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje otwartej platformy, 

w której użytkownik nienazwany (internauta) umieszczałby niezweryfikowane treści. Jednocześnie 

przewiduje się użytkowników zarówno po stronie Lidera, jak i Partnerów, stąd jest to wzajemna 

wymiana danych. W związku z powyższym Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 

Zamawiający zwraca też uwagę, że Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowiący 

załącznik nr 5 do SWZ, w rozdziale II, pkt B, Etap 5, określa wymagania Zamawiającego względem 
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serwisu wymiany danych miejskich i badań naukowych, a w ofercie wymagana jest Koncepcja 

Architektury Systemu, która podlega ocenie w kryterium oceny ofert. 

 

 

Z poważaniem,    

 
z up. PREZYDENTA MIASTA 

(-) 
Szczepan Skorupski 
SEKRETARZ MIASTA 

 
 

 

 


