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Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Popielów
Przekazuję Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę 
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.
Pytanie 1: Dotyczy SIWZ pkt VI p.pkt 2.2.i oraz VI ppkt 2.5. W trakcie wywiadu wykonawca ma wykonać zdjęcia cyfrowe dwóch elewacji budynku natomiast jako dokumentację należy załączyć dwa zdjęcia ukośne wykonane z drona. Czy należy dla każdego budynku wykonać cztery niezależne zdjęcia i w postaci elektronicznej oraz papierowej dołączyć do operatu?
Odpowiedź 1: Przy pomiarze budynku nieistniejącego w bazie danych EGiB Wykonawca załącza do dokumentacji 2 zdjęcia ukośne wykonane z drona i jedno pionowe, natomiast przy pomiarze budynku nie spełniającego wymogów rozporządzenia, a istniejącego w bazie danych EGiB Wykonawca załącza do dokumentacji 2 zdjęcia ukośne wykonane z drona. Na zdjęciach ukośnych powinna być widoczna cała elewacja budynku. Jeżeli warunki zagospodarowania terenu uniemożliwiają wykonanie zdjęć ukośnych z drona dopuszcza się zrobienie zdjęć elewacji budynku aparatem fotograficznym. Dokumentacja ma być przekazana zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej.

Pytanie 2: Dotyczy SIWZ pkt VI p.pkt 2.2. Wykonawca ma sporządzić raport rozbieżności dla wszystkich budynków - załącznik 16. Prosimy o określenie jakie rozbieżności, jak duża różnica powierzchni zabudowy warunkują czy dany budynek należy objąć pomiarem terenowym.
Odpowiedź 2: Każda rozbieżność decyduje o konieczności objęcia danego budynku pomiarem terenowym. Każdy budynek powinien zostać zweryfikowany przez Wykonawcę prac geodezyjnych 
w terenie i to Wykonawca ma wskazać w raporcie (załącznik nr 16) budynki przeznaczone do pomiaru. Łączna ilość budynków prowadzona w ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Popielów na dzień 10.12.2018 r. wynosi 3026.

Pytanie 3: Co Zamawiający rozumie przez funkcjonalność " wykonywania zdjęć typu ortofotomapa". Pragnę zauważyć, że ortofotomapa stanowi produkt przetworzenia zdjęć lotniczych w oparciu 
o numeryczny model terenu. Przedstawia obraz w rzucie ortogonalnym. Zdjęcie przedstawia obraz 
w rzucie środkowym. Proszę zatem wyjaśnić czy Zamawiającemu chodzi o funkcjonalność zestawu aby można było wykonać zdjęcia i przetworzyć je do ortofotomapy?. Ma to istotne znaczenie, gdyż wiąże się z koniecznością dostarczenia oprogramowania które nie jest wymienione wprost w SIWZ. SIWZ wymaga dostarczenia "oprogramowania sterującego" a nie oprogramowania do przetwarzania zdjęć lotniczych. W przypadku gdyby Zamawiający oczekiwał dostarczenia oprogramowania do przetwarzania zdjęć lotniczych proszę o doprecyzowanie jakiego, w przeciwnym razie 
o potwierdzenie, że nie jest to objęte zamówieniem.
Odpowiedź 3: Zamawiający przez funkcjonalność „wykonywania zdjęć typu ortofotomapa” rozumie sprzęt umożliwiający wykonanie zdjęć lotniczych pionowych i ukośnych, które mogą zostać użyte do opracowania np. ortofotomapy. Oprogramowanie do przetwarzania zdjęć lotniczych nie jest objęte zamówieniem. 

Pytanie 4: Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia "związanego z działaniem i obsługą dostarczonego sprzętu". Proszę o doprecyzowanie, jaki ma być dokładnie zakres tego szkolenia i czas jaki powinno trwać. Czy chodzi wyłącznie o prezentację sprzętu i pokazanie jak go używać, czy też 
o szczegółowe szkolenie z pilotażu, obróbki zdjęć itp.
Odpowiedź 4: Zakres szkolenia powinien obejmować prezentację sprzętu, jego funkcji i akcesoriów, zasady używania oraz montażu podzespołów: przygotowanie do lotu, instalacja baterii, kamery. Czas szkolenia nie może być krótszy niż 8 godzin.

Pytanie 5: Czy osoby które będą uczestniczyć w szkoleniu posiadają uprawnienia do lotów dronami, jeśli tak to w jakim zakresie, oraz czy posiadają ubezpieczenie OC?
Odpowiedź 5: Obecnie osoby, które będą brały udział w szkoleniu nie posiadają uprawnień do lotu bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz nie posiadają ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie użytkownika dronów.

Pytanie 6: Czy osoby które będą uczestniczyć w szkoleniu posiadają wiedzę z zakresu fotogrametrii?
Odpowiedź 6: Część osób posiada ogólną wiedzę z zakresu fotogrametrii, zdobytą w trakcie studiów wyższych.

Pytanie 7: W związku z ogłoszonym zamówieniem proszę o doprecyzowanie parametrów technicznych drona. Wymagany parametr "prędkość lotu minimum 80km/h" sugeruje, że dron nie może latać wolniej niż 80 km/h, co prawdopodobnie nie było zamiarem Zamawiającego, gdyż po prostu nie ma sensu. W specyfikacji dronów wirnikowych nie ma parametru prędkość minimalna, gdyż mogą się unosić stojąc w miejscu. Parametr ten może mieć zastosowanie i znaczenie w przypadku płatowców. Jednak przedmiotem zamówienia ewidentnie jest wirnikowiec ( 4 lub 6 wirników).
Wnioskuję o usunięcie tego parametru z SIWZ gdyż jest zbędny z uwagi na poniższe argumenty:
1. Robocza prędkość lotu wirnikowca przy nalocie fotogrametrycznym jest o wiele niższa i zależy od kilku czynników np, pożądanych parametrów zdjęć, systemów kompensacji rozmycia, warunków atmosferycznych, możliwości sensora itp.
2. Prędkość maksymalna nie jest parametrem który definiuje wartość użytkową drona do opisanych 
w SIWZ zastosowań.
Odpowiedź 7: Zamawiający dopuszcza aby prędkość maksymalna była mniejsza niż podana w SIWZ 80km/h.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie 
w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 
18 kwietnia 2019 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się 18 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 
w sali 257.


W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, o przekazaniu przez Zamawiającego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmiany ogłoszenia o zamówieniu 2019/S 049-112522. Zamawiający zamieści treść ogłoszenia na swojej stronie internetowej po publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

