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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod 

nazwą: „Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o 

nieruchomościach nr referencyjny” BO-ZP.2610.8.2017.KN.ZSIN II 

 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ  

 

 

 Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, zwany dalej 

„Zamawiającym” działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje 

zapytania wykonawców do postępowania  wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie 1 

W załącznikach nr 1 do OPZ dla większości  powiatów woj. małopolskiego,  w tabelach nr 1 Podstawowe 

dane o obrębach objętych projektem modernizacji,  w kolumnie 18 szacunkowa liczba działek przeznaczonych 

do gleboznawczej klasyfikacji gruntów  jest zapis „brak danych”. Jak należy rozumieć ten zapis: 

- czy oznacza on, że nie będzie wykonywana gleboznawcza klasyfikacja gruntów i zapis „brak danych” 

oznacza 0 

- czy gleboznawczą klasyfikację gruntów należy wykonać pomimo takiego zapisu. 

Jak Zamawiający (i Wykonawca) obliczy wartość niedoszacowania od takich wartości? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że obowiązek wykonywania przez Wykonawcę prac związanych z gleboznawczą 

klasyfikacją gruntów dla obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją wynika z informacji zawartych w 

kolumnie nr 6 Załącznika nr 2.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  

Zapis „brak danych” lub „bd” w kolumnie 18 tabeli nr 1 zawartej w projektach modernizacji dotyczących 

województwa małopolskiego (Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiący integralną część 



 

Załącznika nr 1a  do SIWZ, zwany dalej „Załącznikiem do OPZ” ) oraz jednoczesna informacja o wydzieleniu 

w ramach danej części etapu dotyczącego wykonania prac związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów 

(kolumna nr 6 Załącznika nr 2.1 do SIWZ), oznacza, że w danym obrębie ewidencyjnym przewiduje się 

konieczność wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów, jednak Starostwo Powiatowe nie było w stanie 

określić dokładnej liczby działek ewidencyjnych, dla których prace takie należy wykonać. We wszystkich 

takich przypadkach, należy przyjąć że liczba działek ewidencyjnych, dla których wykonać należy 

gleboznawczą klasyfikację gruntów, nie jest większa niż liczba działek ewidencyjnych, dla których Starostwo 

Powiatowe przewidziało konieczność zmiany użytku gruntowego (informacja zawarta w kolumnie 17 Tabeli 

nr 1 Załącznika do OPZ). Ponadto, zwraca się uwagę, iż w ust. 1 pkt 1 lit. d Rozdziału II Załącznika do OPZ, 

tj. Zakres przewidywanych prac do wykonania, zawarta jest informacja, że w ramach przeprowadzanej 

modernizacji ewidencji gruntów i budynków gleboznawczą klasyfikacją objęte są grunty, podlegające 

gleboznawczej klasyfikacji, dla których nastąpiła zmiana użytków gruntowych.  

 

Pytanie 2: 

Prosimy o wskazania na serwerze FTP miejsca lokalizacji załącznika 1-5 do OPZ dla cz. 65 – m. Wolbrom. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż wykonywany w ramach części 65 przedmiot zamówienia dla m. Wolbrom dotyczy 

wyłącznie wykonania dwóch asortymentów prac: aktualizacji (konwersji) danych EGIB oraz opcjonalnie 

wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych 

EGiB. Informacja w tym zakresie wskazana została w OPZ dla części 65 dla m. Wolbromia [stanowiącego 

integralną część Załącznika nr 1.a do SIWZ], w Rozdziale II – Przedmiot zamówienia. Wskazane w pytaniu 

załączniki odnoszą się do wykonania prac w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz modernizacji 

EGiB, które to prace nie będą wykonywane dla  m. Wolbrom.  

 

Niniejsze pismo staje się integralną częścią SIWZ i nie powoduje konieczności zmiany treści ogłoszenia                      

o zamówieniu. 
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