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RZECZPOSPOLITA  POLSKA 

GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU 
 

 

         

 

Warszawa,    08.05.2017 r.  

  

  

BO-ZP.2610.3.2017.GI.GESUT 

 

 

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

nazwą: „Dostawanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem 

danych GESUT” nr referencyjny: BO-ZP.2610.3.2017.GI.GESUT 

 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW  

 

 

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

„Zamawiającym” działając na podstawie przepisów  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 2015 r. poz. 2164 z późn. zm), zwanej dalej 

„ustawą Pzp”, przekazuje odpowiedzi na złożone przez Wykonawców zapytania do treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

 

Pytanie 3 

Zgodnie z OPZ punkt IV.2 Wykonawca przy tworzeniu zbioru danych inicjalnej bazy danych GESUT 

stosuje hierarchię źródła danych podanych w tabeli. Jeżeli operat pomiarowy zawiera wyniki pomiaru 

szczegółów sytuacyjnych będącymi elementami GESUT i istnieją współrzędne tych szczegółów lub 

w operacie pomiar szczegółów sytuacyjnych wykonano na linii pomiarowej opartej  na punktach 

osnowy pomiarowej, to szczegóły I grupy dokładnościowej pozyskuje z pierwszego źródła danych 

do budowy inicjalnej bazy GESUT. 

Co w przypadku „starszych” operatów, gdzie pomiar szczegółów sytuacyjnych I grupy 

dokładnościowej wykonano w oparciu o elementy mapy zasadniczej (np. budynki, ogrodzenia). Taki 

sposób pozyskania danych nie zapewnia położenia punktów sytuacyjnych względem osnowy z 

dokładnością nie mniejszą niż 0.10 m, tym bardziej w przypadkach, gdy elementy, na których oparto 

pomiar szczegółów sytuacyjnych, są w aktualnej bazie ze źródłem z digitalizacji. Czy w takich 

przypadkach/sposobie pozyskania szczegółów sytuacyjnych, do budowy inicjalnej bazy GESUT nie 

wykorzystujemy tych obserwacji i wtedy dane pozyskujemy z digitalizacji mapy zasadniczej? 
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Odpowiedź:  

 

Odnosząc się do pozyskania obiektów GESUT wyjaśniam, że jeżeli w materiałach PZGiK istnieją 

obiekty powiatowej bazy GESUT, których położenie określono na podstawie pomiarów opartych o 

budynki, których geometrię pozyskano w drodze digitalizacji mapy lub wektoryzacji rastra mapy, 

pozyskanym w ten sposób obiektom powiatowej bazy GESUT należy przypisać wartość atrybutu 

źródło „pomiarWOparciuOElementyMapy”. Należy jednak mieć na uwadze hierarchię ważności 

atrybutu źródło, o której mowa w § 2 ust. 1 Załącznika nr 3 do rozporządzenia ws. GESUT, zgodnie 

z którą digitalizację mapy i wektoryzację rastra mapy stosuje się nadrzędnie względem pomiaru w 

oparciu o elementy mapy lub dane projektowe. 

W związku z powyższym w przypadku, gdy w materiale źródłowym położenie obiektu GESUT 

zostało określone na podstawie domiarów w oparciu o inny szczegół I grupy, którego 

położenie określono w drodze digitalizacji mapy i wektoryzacji rastra mapy, należy pozyskać 

obiekt GESUT w drodze wektoryzacji rastra mapy. 

 

 

Zamawiający informuje, iż niniejsze pismo staje się integralną częścią SIWZ. 

 

 

        Zatwierdził 

 

p.o. GŁÓWNY GEODETA KRAJU  

 

 

         Grażyna Kierznowska 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                   


