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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

Usługi  doradcze obejmować będą poniższe projekty realizowane w Głównym Urzędzie 
Geodezji i Kartografii: 

 Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP) 
 ZSiN Faza II 
 K-GESUT 

Wszelkie prace powinny odbywać się w uzgodnieniu i współpracy z Wykonawcą lub 
Wykonawcami zaangażowanymi w realizację usług dla poszczególnych projektów realizowanych 
w GUGiK, a także z organami administracji publicznej, jednostkami naukowo-badawczymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi własne rejestry z zakresu tematycznego projektów (np. sieci 
uzbrojenia terenu, itp.) 
 
Zadania: 
 
1. Usługi doradcze obejmują: 

1) wsparcie w zakresie projektowania, rozwoju i utrzymania architektury SIG, w tym m.in.: 

a) weryfikacja założeń  i wymagań dotyczących architektury biznesowej 

i technicznej, 

b) weryfikacja założeń i wymagań dotyczących topologii systemów 

teleinformatycznych, 

c) weryfikacja założeń i wymagań dotyczących struktury baz danych; 

 

2) opracowanie i aktualizacja założeń oraz dokumentacji projektowej w zakresie aktualnego 

i zmieniającego się stanu prawnego, w tym wprowadzanie zmian dotyczących założeń 

funkcjonalnych systemów realizowanych w ramach projektów; 

3) Ttłumaczenie w niezbędnym zakresie dokumentów z języków obcych na język polski 

i z języka polskiego na języki obce. Wsparcie w zakresie tłumaczeń obejmie m.in.:  

a) tłumaczenie dokumentów technicznych, informacyjnych i promocyjnych 

występujących w projektach, 

b) wsparcie Zamawiającego przy organizacji spotkań i negocjacji z ekspertami 

zagranicznymi; 

  

4) wsparcie Zamawiającego w zakresie opracowania jednolitego modelu jakości dla danych 

zewnętrznych, które będą pozyskiwane w projektach oraz określeniu dopuszczalnych 

wskaźników jakości, w szczególności: 
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a) wybór elementów zbiorów danych i cech tych elementów, dla których należy 

szacować jakość, 

b) określenie procedur próbkowania zbiorów danych, 

c) przygotowanie zestawów procedur kontrolnych, 

d) określenie miar jakości, 

e) określenie dopuszczalnych wskaźników jakości, 

f) przygotowanie metodyki raportowania jakości zbiorów danych, 

g) przygotowanie ekspertyz i analiz dotyczących wytworzenia, weryfikacji oraz 

wtórnego wykorzystania produktów projektów, w szczególności danych 

przestrzennych; 

 

5) wsparcie w zakresie organizacji przedsięwzięć, w szczególności wsparcie w: 

a) opracowaniu dokumentacji przedsięwzięć w tym m.in.: planu realizacji 

Dokumentacji Inicjującej Projekt (DIP) oraz innych, zgodnie z metodyką 

stosowaną przez Wykonawcę, 

b) ciągłej współpracy z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektów, 

c) opracowaniu i aktualizacji harmonogramu projektów oraz prowadzenie go 

w narzędziu informatycznym, 

d) nadzorze nad przygotowaniem materiałów dotyczących promocji projektów oraz 

przebiegiem akcji promocyjnej, 

e) nadzorze nad przygotowaniem materiałów dot. szkoleń z zakresu projektów, 

w tym m.in. opracowanie planu szkoleń, redagowaniu materiałów szkoleniowych, 

pracach związanych z odbiorami, 

f) identyfikacji ryzyk projektowych wraz z raportowaniem o zauważonych 

nieprawidłowościach, które mogłyby by wpływać na realizację projektów lub 

powodować nieprawidłowy odbiór lub wdrożenie produktów projektów,  

g) monitoringu realizacji zakresu rzeczowego i finansowego wraz z analizą i kontrolą 

dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczania projektów, 

h) prowadzeniu rozliczeń w projektach zgodnie z wymaganiami Instytucji 

Zarządzających i Pośredniczących, w również w przygotowaniu wniosków 

o płatność, 

i) pracach związanych z zamknięciem projektów, w tym z przygotowaniem raportu 

końcowego z realizacji projektów; 
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6) wsparcie w zakresie przeprowadzenia postępowań przetargowych, w tym m.in. 

dotyczących budowy i modyfikacji systemów oraz pozyskania, weryfikacji i konwersji 

danych przestrzennych i opisowych oraz narzędzi do kontroli jakości, które obejmie m.in.: 

a) zapewnienie wsparciea w przygotowaniu dokumentów, wymaganych 

i określonych odpowiednimi trybami postępowania, w szczególności elementów 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących wymagań dla 

planowanych do realizacji produktów, specyfikacji wymagań technicznych oraz 

kryteriów odbioru produktów, 

b) wsparcie w realizacji procedur przetargowych i zawieraniu umów z wykonawcami; 

 

7) wsparcie w zakresie nadzoru nad realizacją i wdrożeniem produktów projektów w tym 

m.in. dotyczących modyfikacji istniejących systemów informatycznych, narzędzi do dot. 

metadanych, systemów zarządzania danymi oraz narzędzi do kontroli jakości - tj. m.in.: 

a) wsparcie w bezpośredniej współpracy z wykonawcami zgodnie z zasadami 

wynikającymi z planu realizacji przedsięwzięcia, 

b) przygotowania specyfikacji technicznych dla planowanych do realizacji 

produktów, 

c) uczestnictwo w spotkaniach analitycznych, 

d) ocena oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji w odniesieniu do produktów 

projektów pod kątem ich zgodności z obecnym stanem wiedzy, prawem polskim 

i UE oraz normami jakościowymi, ich jakości i funkcjonalności, kompleksowości 

i spójności rozwiązania, 

e) udział w testach i odbiorach produktów zrealizowanych przez wykonawców 

zgodnie z zasadami określonymi w planie realizacji przedsięwzięcia, 

f) monitorowanie i kontrola postępu realizacji projektów wraz z raportowaniem 

ustalonym zgodnie z planem realizacji przedsięwzięcia (dotyczy: produktów, 

czasu i budżetu, ryzyk itp.), 

g) wsparcie przy wdrażaniu produktów, 

h) wsparcie w komunikacji, budowaniu relacji i współpracy m.in. w zakresie 

zbierania wymagań dotyczących produktów projektów i wykorzystania produktów 

projektów; 

i) wsparcie przy realizacji zamówień publicznych dot. dostosowania danych EGiB 

do wymagań ZSIN, poprzez zapewnienie w przypadku konieczności do dwóch 

ekspertów do współpracy w siedzibie Zamawiającego, działających pod 

nadzorem kierownika zespołu ds. dostosowania danych. 
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8) opracowanie i weryfikację dotychczasowych założeń analitycznych, technicznych oraz 

wymagań funkcjonalnych poszczególnych elementów/produktów projektów, 

obejmujących w szczególności: 

a) modele oraz schematy pojęciowe danych przestrzennych i opisowych oraz 

metadanych, 

b) integrację i standaryzację istniejących baz danych przestrzennych i opisowych 

poprzez doprowadzenie do ich spójności jakościowej i przedmiotowej oraz 

harmonizację z rejestrami źródłowymi i zapewnienie narzędzi aktualizacji 

i utrzymania, 

c) migrację danych przestrzennych i opisowych do/z projektowanych i istniejących 

baz danych, 

d) integrację i standaryzację systemów prowadzenia baz danych w celu 

doprowadzenia do ich spójności jakościowej i funkcjonalnej, uzupełnienia 

o stosowne interfejsy i usługi oraz wdrożenie rozwiązań na poziomie krajowym, 

e) utrzymanie i rozwijanie systemów zarządzania bazami danych m.in. w aspekcie 

przyjmowania danych i ich udostępniania użytkownikom (poprzez Geoportal, 

systemy CAPAP oraz regionalne i lokalne portale informacji przestrzennej), 

f) rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej poprzez zakup odpowiedniego 

sprzętu i oprogramowania, 

g) utrzymanie i rozwój systemów weryfikacji jakości danych oraz ich aktualizacji, 

h) eksploatację i bezpieczeństwo systemów i baz danych; 

 

9) świadczenie pomocy prawnej w zakresie stosowania prawa przy realizacji projektów, 

w szczególności: 

a) obsługa prawna zamówień publicznych, w tym m.in. przygotowywanie 

dokumentów (w tym również specyfikacji technicznych), opinii i rekomendacji dot. 

postępowań przetargowych oraz obsługa procedur odwoławczych (w tym 

reprezentacji przed KIO, sądami powszechnymi itp.), w razie skorzystania przez 

którąkolwiek ze stron ze środków ochrony prawnej, 

b) opracowywanie projektów umów z kontrahentami oraz aneksów do umów, ze 

szczególnym uwzględnieniem umów na usługi w zakresie infrastruktury 

techniczno-systemowej i oprogramowania w zakresie geodezji i kartografii oraz 

danych stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, 

c) analizowanie projektów umów przedkładanych przez właściwą komórkę 

organizacyjną Zamawiającego, 
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d) obsługa prawna w zakresie zobowiązań wynikających z tytułu umów cywilno-

prawnych, w tym także reprezentacji Zamawiającego Urzędu przed właściwymi 

organami orzekającymi i sądami powszechnymi, 

e) sporządzanie opinii prawnych w sprawach wynikających z realizacji projektów, 

f) opiniowanie pism dotyczących projektów, z uwzględnieniem obowiązujących 

przepisów prawa polskiego, 

g) zapewnienie wsparcia prawnego dotyczącego stosowania przepisów prawa 

krajowego i prawa wspólnotowego m.in. w obszarze IT oraz geodezji i kartografii, 

h) analizowanie skutków regulacji prawnych i decyzji podejmowanych na szczeblu 

krajowym i unijnym w zakresie jakim mogą oddziaływać na realizację projektów. 

i) występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika 

Zamawiającego 

 
 
 
Przy uwzględnieniu realizacji przedmiotu zamówienia wyznaczono liczbę roboczogodzin 
w podziale na projekty, w ramach projektów: CAPAP - 27 778 roboczogodzin, ZSIN- 27 778 
roboczogodzin,  K-GESUT - 9 444 roboczogodzin. 
 


