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WYJAŚNIENIE TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

zwana dalej: „specyfikacją” 

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, 

przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1: 

„Szanowna Pani, w 21-stronnicowym przetargu nie znalazłem tak mało istotnej informacji, 

jak skala budynków, w którym ma być wykonana makieta budynków 3D. Jak można 

przedstawić propozycję wykonania przedmiotowego zamówienia nie znając tego parametru?” 

 

Odp.: Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje wykonania makiety budynków 3D. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Produktów 3D zdefiniowanych w SOPZ 

stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

Pytanie 2: 

„Na jaki okres czasu aktualne będą dane w postaci BDOT 10k? Czy Zamawiający dysponuje 

już danymi, na podstawie których będą modelowane Budynki 3D? Jeżeli nie, czy 

Zamawiający jest w stanie określić, czy będą spójne pod względem topologii?” 

 

Odp.: Dane BDOT10k podlegają ciągłej aktualizacji. W ramach Materiałów PZGiK 

wydawanych jako dane źródłowe, w poszczególnych Etapach wydane zostaną 

najbardziej aktualne, dostępne dane. Dane BDOT10k są kontrolowane pod względem 

topologii (w tym przecinania się budynków z innymi) na etapie kontroli, zanim 

zostaną włączone do PZGiK. 

 

Pytanie 3: 

„Zamawiający w Załączniku 1 do SOPZ przedstawia harmonogram realizacji zamówienia. 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia terminu odbioru materiałów z PZGIK?  

Z harmonogramu wynika, że Zamawiający na dostarczenie danych ma 90 dni, natomiast 



Wykonawca na wykonanie 400 000 budynków 40 dni. Prosimy o skrócenie terminu odbioru 

danych od Zamawiającego i jednoczesne wydłużenie terminów na realizację poszczególnych 

Etapów?” 

 

Odp.: Zgodnie z § 3 ust. 7 Umowy, Zamawiający na wniosek Wykonawcy może postawić 

Materiały PZGiK do odbioru w terminach wcześniejszych niż wynikające  

z harmonogramu. Zmawiający informuje, iż przytoczony w § 6 ust. 7 wzoru Umowy 

termin kontroli danych po stronie Zamawiającego jest terminem granicznym,  

a Zamawiający będzie dążył do optymalizacji prac mających na celu maksymalne 

skracanie tego terminu. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapis § 6 

ust. 7 wzoru Umowy oraz podtrzymuje treść Załącznika nr 1 do SOPZ. 

 

Pytanie 4: 

„Zamawiający przewiduje wykonanie zamówienia do 15 sierpnia 2018 r. Czy w przypadku 

przedłużenia terminu związania ofertą Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu 

końcowego realizacji zamówienia?” 

 

Odp.: Zamawiający w § 13 ust. 2 wzoru Umowy jednoznacznie wskazał przewidziane 

okoliczności dokonania zmian Umowy, w tym w zakresie zmiany terminu realizacji 

przedmiotu Umowy. 

 

Pytanie 5: 

„Czy Zamawiający przewiduje możliwość i sposób kontaktu Wykonawcy z zewnętrznym 

podmiotem kontrolującym przekazane wyniki prac, wybranym na podstawie przetargu 

„Kontrola modeli 3D budynków” (nr ref. BO-ZP-2610.21.2017.GI.CAPAP)?” 

 

Odp.: Zamawiający w żadnym zapisie SOPZ oraz wzoru Umowy nie ogranicza możliwości 

kontaktu pomiędzy wykonawcą umowy na Budowę modeli 3D budynków,  

a wykonawcą umowy na Kontrolę modeli 3D budynków. Ponadto Zamawiający 

przewiduje możliwość organizacji spotkań z udziałem Zamawiającego, Wykonawców, 

jak i zewnętrznego kontrolera danych  (INIK 3D). 

 

Pytanie 6: 

„Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do wzoru umowy limitu kar umownych w wysokości 

10% wartości wynagrodzenia?” 

 

Odp.: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia dodatkowego zapisu odnośnie limitu kar 

umownych. Górny limit kar umownych wynosi 20% i wynika z postanowień § 9 ust. 1 

i 2 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

Pytanie 7: 

„Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w przedmiotowym 

postępowaniu o 14 dni kalendarzowych?” 

 



Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania zgodnie z informacją podaną pod 

zmianą treści specyfikacji. 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI  
 

Jednocześnie Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie działając na 

podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zmienia treść specyfikacji. 

 

W Rozdziale IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dodaje się ust. 5 o następującej 

treści: 

„5. Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni próbki materiałów PZGiK. Wniosek  

o udostępnienie danych powinien zostać wysłany na wskazany w SIWZ adres do kontaktów  

z Zamawiającym. W terminie do 4 dni roboczych od daty złożenia przez Wykonawcę 

wniosku o udostępnienie danych, Zamawiający przekaże dostęp do serwera FTP.” 

 

 

Jednocześnie informuję, że termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie. 

Nowy termin na składanie ofert upływa w dniu 20.11.2017 r. o godz. 12:00, natomiast nowy 

termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 20.11.2017 r. o godz. 12:30. 
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