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BO-ZP.2610.22.2016.KN-PRG 

Warszawa, 12 sierpnia 2016 r. 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: Wsparcie wykonania prac związanych z okresową weryfikacją 
państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju” Nr 
ref.BO-ZP.2610.22.2016. KN-PRG. 
 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” 

działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) 

przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 
Pytanie 1 (dot. odpowiedzi na pytanie nr 9 w piśmie z dn. 5.08.2016 r.) 

Prośba o potwierdzenie. W przypadku aktualizacji granic specjalnych opartych na granicach 

podziału administracyjnego, aktualizacji nie będą podlegały obiekty podziału administracyjnego 

(punkty graniczne, granice, jednostki podziału terytorialnego). Aktualizacja będzie polegała na 

przypisaniu do odpowiednich obiektów jednostek administracyjnych, już istniejących w bazie PRG.  

Odpowiedź 

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 8 w piśmie z 10.08.2016 r. 

 

Pytanie 2 (dot. odpowiedzi na pytanie nr 10 w piśmie z dn. 5.08.2016 r.) 

Prośba o odniesienie się do Przykładu nr 1. Czy fragmentaryczne dane EGIB (brak pełnego 

pokrycia w wersji numerycznej działkami ewidencyjnymi) są uznawane przez Zamawiającego za 

poprawne i kompletne i czy kwalifikują się do wykorzystania na potrzeby projektu (zaimportowania 

do bazy danych opracowywanych w ramach projektu).  

Odpowiedź 

Zamawiający m.in. w rozdz. 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 SOPZ oraz w rozdz. 3.2 ust. 2 pkt 5 SOPZ 

szczegółowo określił kwestie wykorzystania danych EGiB na potrzeby realizacji przedmiotu 

zamówienia. 



Pytanie 3 (dot. odpowiedzi na pytanie nr 11 w piśmie z dn. 5.08.2016 r.) 

Odpowiedź jest sprzeczna z odpowiedzią na pytanie nr 9. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9 

weryfikacja i aktualizacja danych podziału administracyjnego nie jest przedmiotem zamówienia. 

Prośba o wyjaśnienie. 

Odpowiedź 

Zamawiający w SOPZ określił kwestie wykorzystania danych dot. podziału administracyjnego na 

potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Dodatkowe wyjaśnienia w tym zakresie przedstawione 

zostały w odpowiedzi na pytanie nr 8 w piśmie z 10.08.2016 r. 

 

Pytanie 4 (dot. odpowiedzi na pytanie nr 12 w piśmie z dn. 5.08.2016 r.) 

Odpowiedź jest sprzeczna z odpowiedzią na pytanie nr 9. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9 

weryfikacja i aktualizacja danych podziału administracyjnego nie jest przedmiotem zamówienia. 

Prośba o wyjaśnienie.  

Odpowiedź 

Zamawiający w SOPZ określił kwestie wykorzystania danych dot. podziału administracyjnego na 

potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Dodatkowe wyjaśnienia w tym zakresie zostały 

przedstawione w odpowiedzi na pytania nr 6, 8 i 9 w piśmie z 10.08.2016 r. 

 

Pytanie 5 (dot. odpowiedzi na pytanie nr 15 w piśmie z dn. 5.08.2016 r.) 

Prośba o przekazanie modelu pojęciowego lub wykazu zmian w stosunku do obecnie 

obowiązującego modelu. Zmiany w stosunku do obecnie obowiązującego Rozporządzenia 

w sprawie PRG mogą znacząco wpływać na zakres prac do wykonania, którego Wykonawca nie 

jest w tym przypadku w stanie w pełni oszacować bez informacji jaki dokładnie model pojęciowy 

będzie obowiązywał w trakcie trwania projektu.  

Odpowiedź 

Załącznik nr 7 do SOPZ (Dokumentacja bazy danych SZPRG) zawiera informacje nt. aktualnego 

modelu pojęciowego PRG, zgodnie z którym został opracowany schemat bazy danych SZPRG. 

 

Pytanie 6 (dot. odpowiedzi na pytanie nr 17 w piśmie z dn. 5.08.2016 r.) 

Prośba o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy w trakcie realizacji projektu Wykonawca będzie 

miał zapewniony wyłączny dostęp do narzędzi SZPRG, czy system będzie obciążony także innymi 

działaniami nie związanymi z realizacją projektu. Pytanie dotyczy dostępności wszystkich narzędzi 

przewidzianych do wykorzystania przez Wykonawcę, a także obciążenia systemu w trakcie 

realizacji projektu wszelkimi innymi działaniami, które mogą wpływać na wydajność systemu 

w trakcie trwania projektu. 



Odpowiedź 

Zgodnie z rozdz. 4. ust. 4 SOPZ Wykonawca będzie mógł wykorzystać SZPRG do realizacji 

przedmiotu zamówienia. W załącznikach 3÷7 do SOPZ Zamawiający określił procesy jakie są 

realizowane przez SZPRG w związku z prowadzeniem przez niego bazy danych PRG. 

 

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu  16.08.2016 r. o godz. 12:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2016 r., o godz. 12:30.    
            GŁÓWNY GEODETA KRAJU 

 
 

Z upoważnienia Głównego Geodety Kraju 
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU 

- / - 
Jacek Jarząbek 


