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BO-ZP.2610.40.2016.GI.CAPAP 

Warszawa,   13.06.2017 r.  

  

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: „Budowa modelu 3D budynków. Nr ref. BO-

ZP.2610.40.2016.GI.CAPAP” 

 

 

 

 ZMIANA i 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 i 4 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 

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

przekazuje informacje: 

 

 

 

1. Nawiązując do opublikowanych odpowiedzi i wyjaśnień oraz zdefiniowanych 

powierzchni minimalnych, proszę o informacje czy „zamodelowane” elementy 

wskazane poniżej należy usunąć czy mogą pozostać? 



 

 

Odpowiedź: 

Z powyższego rysunku wprost nie wynika, czy wskazana struktura nie jest wymagana do 

zamodelowania, gdyż warunek powierzchni 10 m2 odnosi się co powierzchni całej struktury 

dachowej (zrzutowanej na płaszczyznę 2D), a nie pojedynczego poligonu – zgodnie z 

odpowiedzą na pytanie 67 (opublikowaną 23 maja) i doprecyzowaniem zapisów w rozdziale 

IV.1.1 punkt 4 SOPZ. 

Przyjmując, że pokazane na zamieszczonym przez Wykonawcę rysunku struktury dachowe 

(zawierające poligony o powierzchni mniejszej od 2 m2) nie spełniają wszystkich wymiarów 

opisanych w rozdziale IV.1.1 punkt 4 SOPZ, zatem nie są wymagane do zamodelowania, to 

(zgodnie ze zmianami zapisów w rozdziale IV.1.1 punkt 5 SOPZ): 



 

- należy bezwzględnie usunąć je, tylko jeśli powierzchnia całej struktury jest mniejsza od 6 m2 

lub maksymalna wysokość względem otaczających elementów budynku jest mniejsza niż 1m, 

- można pozostawić, jeśli powierzchnia całej struktury dachowej jest większa lub równa 6 m2, 

a wysokość względem otaczających elementów budynku jest nie mniejsza niż 1m. 

Zamawiający dokonuje zmiany brzemienia zapisów w rozdziale IV.1.1 punkty 4 i 5 SOPZ. 

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia. 

 

2. Jak należy rozumieć wymagany warunek 2 stopni jeśli obrys z BDOT będzie skręcony 

powyżej 2 stopni w stosunku do chmury LIDAR ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 9 do SOPZ – Katalog typów dachów. 

Zgodnie ze zmianami zapisów, jeśli skręcenie będzie przekraczać 5 stopni, to powyższy 

warunek nie będzie spełniony i należy przypisać kod dachu 1130 (Niestadradowy). 

 

3. Nawiązując do odpowiedzi na pytanie 5 b. „Jeśli powierzchnia dachu wchodzi na 

sąsiedni obrys, to punkty na obszarze sąsiedniego budynku należy traktować jako 

punkty na jego dachu i na ich podstawie tworzyć jego Model 3D budynku.” 

Czy fragment wskazany poniżej można pozostawić w modelu budynku, czy należy go 

usunąć ? Ten fragment powstał właśnie w oparciu o dane z chmury sąsiedniego budynku 

którego nie ma w BDOT. 
 



 

 

Odpowiedź: 

Wskazany fragment można pozostawić w modelu budynku, pod warunkiem że ma powierzchnię nie 

mniejszą niż 2 m2. Jeżeli jego powierzchnia jest mniejsza, to można pozostawić takie poligony jedynie 

w sytuacjach opisanych w rozdziale IV.1.1 punkt 5 SOPZ. 

 

 

Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia-SOPZ oraz załączniki które umieszcza na stronie internetowej: 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ-SOPZ 

1. Załącznik nr 1 SOPZ – Harmonogram realizacji zamówienia  

2. Załącznik nr 2 SOPZ – Wzór pliku CityGML  

3. Załącznik nr 3 SOPZ – Etykieta płyty  

4. Załącznik nr 4 SOPZ– Wzór Raportu dostawy  

5. Załącznik nr 5 SOPZ – Wzór pliku SHP z Obrysami niezamodelowanymi 

6. Załącznik nr 6 SOPZ – Wzór Protokołu przekazania Materiałów PZGiK  

7. Załącznik nr 7 SOPZ– Wzór Protokołu dostarczenia Bloku   

8. Załącznik nr 8 SOPZ– Wzór Wykazu budynków z procentowym pokryciem 

punktami  

9. Załącznik nr 9 SOPZ– Katalog typów dachów 

10. Załącznik nr 10 SOPZ – Przykładowy plik SHP z obrysami punktów ALS 



 

 

 

 

 Było w rozdz. XII SIWZ:  

1. Termin składania ofert upływa w dniu 10.04.2017 r. o godz. 12:00  

2. Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji należy 

przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w 

Warszawie przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 

3099.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.04.2017. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108.  

4. Otwarcie ofert jest jawne.  

 

Jest w rozdz. XII SIWZ::  

1.Termin składania ofert upływa w dniu 29.06.2017 r. o godz. 12:00  

2.Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji należy 

przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w 

Warszawie przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 

3099.  

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2017. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108.  

4.Otwarcie ofert jest jawne. 

 

                  GŁÓWNY GEODETA KRAJU  

                        Grażyna Kierznowska 

 


