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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  

W ramach którego etapu technicznego Wykonawca zobowiązany jest wykonać szablony 

dokumentów dla produktów mających powstać w ramach realizacji zamówienia? Zadanie to 

określone jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części III, ust. 2 pkt 1 

"opracowanie zasad organizacji i zarządzania realizacją przedmiotu zamówienie oraz szablonów 

dokumentów" co wskazuje na etap 1, natomiast w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia  

w rozdziale 3.1 "Opracowanie szablonów dokumentów dla produktów mających powstać w ramach 

realizacji zamówienia" w ramach rozdziału 3 "Pozyskanie danych źródłowych oraz weryfikacja 

danych PRG" co wskazuje na etap 2. 

Odpowiedź 

Szablony dokumentów, o których mowa w rozdz. 3.1. SOPZ mają zostać wykonane w ramach 

etapu technicznego 2. 

Pytanie 2 

Do kogo Wykonawca kieruje wniosek o udostępnienie danych, o którym mowa w Szczegółowym 

Opisie Przedmiotu Zamówienia w rozdziale 3.2 pkt 4 "Zmawiający zwróci się do tych dysponentów 



o przekazanie danych w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę wniosku o ich 

udostępnienie"? Do Zamawiającego? 

Odpowiedź 

Wykonawca ma doręczyć wnioski do dysponentów danych, a Zamawiający wesprze te wnioski 

stosownym wystąpieniem, o którym mowa w cytowanym w pytaniu punkcie SIWZ. 

Pytanie 3 

W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w rozdziale 3.2 pkt 5 znajduje się zapis: "Organ, 

który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia 

z Wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych 

prac i udostępnia ich kopie, o której mowa w art. 40a ust. 1 ustawy Pgik." Ostatnia część zdania 

podrzędnego nie zachowuje sensu całego zdania. W jakim celu przywołano, wspomniany powyżej, 

artykuł ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne o treści: "Organy prowadzące państwowy zasób 

geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały zasobu odpłatnie. "? Czy przywołano właściwy 

artykuł? 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonał zmiany treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego 

załącznik 1 do SIWZ w rozdziale 3.2. ust. 5. Nowa treść tego ustępu ma następujące brzmienie: 

5. Dane źródłowe, o których mowa w ust. 2 pkt. 5 zostaną udostępnione lub powierzone 

nieodpłatnie Wykonawcy w związku z art. 40a ust. 2 pkt 3 ustawy z dn. 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne 

 i kartograficzne lub art. 15 ust. 1 ustawy z 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne 

Pytanie 4 

Czy Wykonawcy zostanie naliczona opłata za udostępnianie materiały zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego niezbędne do realizacji zamówienia? 

Odpowiedź 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3. 

Pytanie 5 

W jakim układzie współrzędnych Wykonawca ma przekazać dane PRG? W §4 ust. 1 

Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic 

i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. wskazuje się na układ 2000 

a w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w rozdziale 3.2 pkt 14 zapisano: "Dane PRG są 

przechowywane w układzie 1992 i geodezyjnym układzie odniesienia." 

 

 



Odpowiedź 

Kwestie układu współrzędnych w jakim mają zostać przekazane dane będą przedmiotem uzgodnień 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. 

Pytanie 6 

Czy Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić\zweryfikować dane PRG dwukrotnie? Raz podczas 

analizy i przygotowania danych źródłowych (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział 

3.3 pkt 2) a drugi raz podczas weryfikacji danych PRG (Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia, rozdział 3.3 pkt 4)? Jaka jest różnica pomiędzy tymi czynnościami? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SOPZ weryfikacja danych PRG ma polegać w szczególności na sprawdzeniu zgodności 

danych PRG z treścią przepisów prawa i innych aktów określających przebieg granic jednostek 

podziałów terytorialnych kraju oraz danymi z innych rejestrów publicznych. Zakres tych prac został 

określony w szczególności w rozdz. 3.4 SOPZ.  

Natomiast przywołane w pytaniu zadanie polega na sprawdzeniu dotychczasowych danych 

zgromadzonych w bazie PRG w szczególności pod kątem ich wewnętrznej spójności. 

Pytanie 7 

Kto ma dokonać uzupełnienia braków w danych PRG opisanego w Szczegółowym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia w rozdziale 3.1 pkt 2: "Braki w danych PRG zostaną uzupełnione przed 

rozpoczęciem aktualizacji danych, o której mowa w rozdziale 4"? 

Odpowiedź 

Braki te mają zostać usunięte przez Wykonawcę.  

Pytanie 8 

W załączniku nr 1 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia nie wymieniono granic 

województw, powiatów, gmin, jednostek i obrębów ewidencyjnych, rejonów statystycznych 

i obwodów spisowych. Czy podlegają one opracowaniu? 

Odpowiedź 

Te zbiory nie są objęte weryfikacją, o której mowa w rozdz. 3.4.1 SOPZ oraz aktualizacją, 

o której mowa w rozdz. 4 SOPZ. Natomiast dane dot. granic administracyjnych i dane dot. granic 

wynikających z EGiB będą wykorzystywane przez Wykonawcę do weryfikacji 

i aktualizacji danych, o których mowa w załączniku nr 1 do SOPZ. 

Pytanie 9 

W jaki sposób opracowywać obiekty PRG, których granica powiązana jest z granicami podziałów 

opisanymi w poprzednim pytaniu, jeśli granice tych podziałów nie podlegają? 

 

 



Odpowiedź  

W takim przypadku należy je powiązać (poprzez relacje w bazie PRG) z danymi, które są obecnie 

zgromadzone w PRG (o ile takie powiązanie faktycznie ma miejsce). 

Pytanie 10 

Czy weryfikacji adresów opisanej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia 

w rozdziale 3.4.2  podlegają wszystkie obiekty z rejestrów EMUiA, EGiB, TERYT czy tylko 

obiekty, które wskazane są przez referencję do obiektów PRG? 

Odpowiedź  

Weryfikacja danych adresowych zgromadzonych w bazie PRG ma zostać przeprowadzona  

w szczególności w oparciu o wszystkie właściwe obiekty z wymienionych w pytaniu rejestrów. 

Pytanie 11 

Jak jest liczba adresów podlegających opracowaniu? 

Odpowiedź 

Szacunkowa liczba danych adresowych podlegająca weryfikacji wynosi ok. 3,3 mln obiektów. 

Pytanie 12 

Czy dane EGiB w zakresie budynków omówione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia 

w rozdziale 3.2 pkt 2.5)e) są pozyskiwane tylko w celu weryfikacji adresów? Jeśli nie to proszę 

o wskazanie pozostałych celów. 

Odpowiedź 

Tak 

Pytanie 13 

W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w rozdziale 4 pkt 4.1) opisano narzędzia 

udostępnione przez Zamawiającego a w pkt 4.2) mechanizmy aktualizacji do opracowania przez 

Wykonawcę. Czy do realizacji zamówienia konieczne jest korzystanie zarówno z obu opisanych 

powyżej rozwiązań, czy Wykonawcy pozostawiono wybór spomiędzy dwóch wskazanych 

rozwiązań?  

Odpowiedź 

Wykonawca ma wybór narzędzi spośród wskazanych w rozdz. 4 ust. 4 SOPZ. 

Pytanie 14 

Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części III, ust. 5 wartość 

zamówienia opcjonalnego w stosunku do wartości całości zamówienia wynosi około 15,3% 

natomiast wg Załącznika nr 2 do SIWZ "Wzór umowy" §8 ust. 2 oraz Załącznika nr 3 do SIWZ 

"Wzór formularza ofertowego" ten udział wynosi 17%. Która z wartości jest właściwa? 

 

 



Odpowiedź 

Informacje podane w części III ust. 5 SIWZ mają charakter informacyjny. Wiążący dla wykonawcy 

jest procentowy podział wartości zamówienia, określony w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. 

Jednocześnie wyjaśniamy, że podział procentowy wartości poszczególnych etapów technicznych 

przedmiotu zamówienia, o którym mowa w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ jest poprawny i wynika  

on z reguł związanych z zaokrągleniem do pełnych wartości jednostek.  

Pytanie 15 

W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w rozdziale 8 pkt 3.6) wskazano 2 formaty: 

GML oraz PRG-GML. Proszę o opisane tych formatów lub wskazanie specyfikacji, które je 

opisują. 

Odpowiedź 

Przez format GML, należy rozumieć Geography Markup Language oparty na XML język 

opracowany przez Open Geospatial Consortium, który definiuje zbiór elementów przestrzennych 

(geograficznych). Natomiast format PRG-GML opisany jest w szczególności 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic  

i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Zamawiającego po zawarciu umowy 

przekaże Wykonawcy aktualny model pojęciowy PRG wraz ze schematem XSD (Schemat 

aplikacyjny GML)). 

Pytanie 16 

W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w rozdziale 3.4.1 pkt 7 znajduje się zapis 

"Wykonawca wykonując weryfikację w zakresie granic powinien mieć na uwadze zależność 

przebiegu granic JPT, o których mowa w załączniku nr 1 do SOPZ oraz ograniczenia wynikające  

z częściowego braku danych EGiB w postaci numerycznej lub występujących niezgodności na ich 

granicach." Jakie "ograniczenia" w realizacji przedmiotu umowy przewiduje Zamawiający  

w powyższym zakresie?  

Odpowiedź 

Ograniczenia z tytułu braku danych EGiB lub ich niezgodności mogą skutkować brakiem 

możliwości wykorzystania do weryfikacji i aktualizacji brakujących lub niespójnych odcinków 

granic. Dotyczy to przypadków w których nie będzie możliwe ustalenie spójnych przebiegów 

granic pomimo podjętych działań przez Wykonawcę na podstawie wymagań określonych 

w rozdz. 3.2. ust. 11 oraz rozdz. 3.3. ust. 1 i 3 SOPZ. 

Pytanie 17 

Proszę o potwierdzenie, że w ramach asysty technicznej, opisanej w  Szczegółowym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia w rozdziale 5 pkt 2.1) oraz przywołanym w tym punkcie zapisie  

https://pl.wikipedia.org/wiki/XML
https://pl.wikipedia.org/wiki/Open_Geospatial_Consortium


Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części IX ust. 3,  Wykonawca musi dysponować 

m.in. oprogramowaniem ArcGis for Desktop Standard wer. 10.2 w ilości minimum 7 licencji. 

Odpowiedź 

Zamawiający pismem znak BO-ZP.2610.22.2016.KN-PRG z dn. 5.08.2016 r. dokonał stosownych 

zmian w tym zakresie w SOPZ. 

Pytanie 18 

W Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale 3.3 pkt 8 zapisano "Wykonawca 

zapewni dla każdego swojego użytkownika licencje umożliwiające korzystanie z oprogramowania 

ArcGis for Desktop Standard wer. 10.2. w celu wykorzystania SZPRG do analizy i weryfikacji 

PRG." Natomiast w Wyjaśnieniu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielono 

następującej odpowiedzi na pytanie 17 "Zamawiający nie przewiduje wykorzystania narzędzi 

SZPRG przez wykonawcę na potrzeby weryfikacji danych." W związku z powyższymi zapisami 

proszę  

o wyjaśnienie czy SZPRG może być wykorzystany przez Wykonawcę tylko w zakresie aktualizacji 

danych PRG? 

Odpowiedź 

Pytanie 17-(pismo z dnia 5 sierpnia) dotyczyło wykorzystania SZPRG na potrzeby weryfikacji, o 

której mowa w rozdz. 3.4 SOPZ. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią Zamawiający nie przewiduje 

wykorzystania narzędzi SZPRG przez Wykonawcę na potrzeby tej weryfikacji.  

Zamawiający natomiast przewiduje wykorzystanie SZPRG przez Wykonawcę, po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Zamawiającym zakresu wykorzystania, na potrzeby realizacji prac wchodzących  

w zakres zadania polegającego na analizie i przygotowaniu danych źródłowych, o którym mowa  

w ust. 3.3. SOPZ. 

Pytanie 19 

Czy baza danych PRG Zamawiającego prowadzona jest w strukturze ESRI SDE czy Oracle SDO? 

Odpowiedź 

Baza PRG prowadzona jest w strukturze Oracle SDO. Tabele dot. punktów granicznych, granic  

oraz jednostek podziałów terytorialnych kraju utworzone zostały dodatkowo w schemacie ESRI 

SDE i są obsługiwane przez komponenty ESRI.  

 

Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 ustawy Pzp dokonał zmiany w treści załącznika nr 2 do 

SIWZ (Wzór umowy): 

1) w § 10 ust.1, polegającej na: 

a) zamianie w punkcie 10 na końcu zdania „.” na „;”; 

b) dodaniu punktów 11 i 12 o następującym brzmieniu: 



11) wystąpienia opóźnień w prowadzeniu wyjaśnień stwierdzonych rozbieżności  

w danych i materiałach źródłowych, które Wykonawca jest zobowiązany wyjaśnić  

z Dysponentami danych, o ile nie wynika to z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy; 

12) wystąpienia opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy przez nieterminowe działanie 

podmiotu, któremu Zamawiający powierzy wykonanie m.in. kontroli przedmiotu 

Umowy. 

2) § 10 ust. 2 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1) przedłużenia terminu realizacji Umowy lub 

poszczególnych etapów technicznych.” 

 

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Pzp dokonał zmiany w treści załącznika nr 

1 do SIWZ (SOPZ) w: 

a) rozdziale 3.2 ust. 2 pkt 2 polegającej na zastąpieniu dotychczasowego zapisu następującym: 

„Informacje zawarte w aktach wewnętrznych i innych dokumentach a także dane 

przestrzenne w postaci cyfrowej odnoszące się do danych PRG w zakresie objętym 

zamówieniem - Wykonawca pozyska od Dysponentów danych”; 

b) rozdziale 3.2 ust. 2 pkt 6 polegającej na zastąpieniu dotychczasowego zapisu następującym: 

„PRG – dane wraz z informacjami zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego;”; 

c) rozdziale 3.2 ust. 6 polegającej na zastąpieniu dotychczasowego zapisu następującym: 

„Dane źródłowe, o których mowa w ust. 2 pkt. 6 ÷ 8 zostaną przekazane Wykonawcy 

zgodnie z trybem określonym w ustawie z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  

i kartograficzne (Pgik).”; 

d) rozdziale 3.2 po ust. 14 dodaje się ust. 15 o następującej treści: „W nawiązaniu do zapisów 

ust. 11 Wykonawca, w uzgodnieniu z Zmawiającym, określi Dysponentom danych termin  

w jakim wykazane wątpliwości, w tym rozbieżności w danych, powinny zostać uzgodnione  

z Wykonawcą stosownie do ich liczebności oraz terminów realizacji prac obowiązujących 

Wykonawcę w ramach Umowy.”; 

e) rozdziale 3.3 po ust. 8 dodaje się ust. 9 o następującej treści: „Wykonanie analizy danych 

źródłowych nie dotyczy danych, o których mowa rozdziale 3.2 ust. 2 pkt 7 i 8.”. 

 
 

 

 

 

 



Z uwagi na liczne pytania Zamawiający zmienia termin składania ofert. 

Termin składania ofert 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 

          -  

 

/ - p.o. GŁÓWNY GEODETA KRAJU  

        Aleksandra Jabłonowska 

 


