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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: „Budowa modelu 3D budynków. Nr ref. BO-

ZP.2610.40.2016.GI.CAPAP” 

 

 

 

WYJAŚNIENIA i ZMIANA 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 i 4 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) przekazuje 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1 

Czy Wykonawca ma obowiązek stworzyć jedynie modele budynków dla obiektów posiadających 

swoją reprezentację w BDOT10k? Co w sytuacji, gdy dane ALS będą pochodziły z późniejszego 

okresu niż Baza Danych Obiektów Topograficznych i będą na nich widoczne budynki, które w 

BDOT10k jeszcze nie zostały uwzględnione? 

Odpowiedź: 

Tak, dane BDOT10k stanowią referencję i Zamawiający oczekuje utworzenia Modeli 3D budynków 

jedynie nad obrysami budynków pochodzących z bazy danych BDOT10k w miejscach gdzie dane 

ALS umożliwiające utworzenie modelu dachu (zgodnie z rozdziałem IV.1.1 punkt 8).  

Pytanie nr 2 

Rozdział IV.1.1 Wyznaczenie geometrii 

 

 



 

 

a. Punkt 1.: Zamawiający wskazuje w definicji pojęcia „Materiały PZGiK”, zawartej  

w Rozdziale I.1 Definicje, fotogrametryczne zdjęcia lotnicze o maksymalnej 

rozdzielczości 10 cm wraz z aerotriangulacją. Dane te w specjalnych przypadkach 

mogą być pomocne w uzyskaniu pewniejszego modelu budynku niż z samych danych 

ALS. Jednak w dalsze zapisy SOPZ sugerują pozyskanie modeli wyłącznie na 

podstawie danych ALS – proszę o zajęcie wyraźnego stanowiska dotyczącego 

wykorzystania  

w modelowaniu budynków stereogramów zbudowanych na podstawie opcjonalnie 

pozyskanych od Zamawiającego fotogrametrycznych zdjęć lotniczych wraz  

z aerotriangulacją. 

Odpowiedź: 

Modele 3D budynków muszą zostać wykonane zgodnie z zapisami rozdziału IV. 1 Załącznika nr 1 

do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zgodnie z definicją „Materiałów PZGiK” 

zdjęcia lotnicze mogą stanowić opcjonalny "materiał pomocniczy", np. w celach interpretacyjnych, 

jednak w procesie kontroli jakości geometria Modeli 3D budynków będzie weryfikowana jedynie 

względem źródłowych danych ALS (rozdział IV.1.4. punkt 2 SOPZ). 

Pytanie nr 3 

Rozdział IV.1.2. Atrybuty 

a. Punkt 5. rozdziału w określeniu zbioru atrybutów opisujących źródło danymi, na 

podstawie których utworzony został model dachu danego budynku przewiduje 

wyłącznie atrybuty wskazujące na wykorzystanie danych ALS – Co w przypadku 

pozyskania przez Wykonawcę powierzchni dachu na podstawie stereogramu zdjęć 

lotniczych (które zawierają się w definicji Materiałów PZGiK więc w myśl punktu 1. 

Rozdziału IV.1.1 mogą zostać wykorzystane w opracowaniu modeli 3D budynków)? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź tożsama jak odpowiedź na pytanie nr 2. 

Pytanie nr 4 

Rozdział IV.1.3 Format plików 

a. Czy Zamawiający nie dopuszcza w ogóle wykorzystania klasy BuildingPart? Jeżeli 

odpowiedź Zamawiającego jest twierdząca, proszę o uzasadnienie niedozwolenia 

elementów składowych w realizacji przedmiotowego zadania, szczególnie w 



 

przypadku skomplikowanych obiektów, które charakteryzują się występowaniem 

wielu części składowych o różnej liczbie kondygnacji. 

b. Czy dopuszcza się modelowanie dachów jako powierzchni pionowych, np.:  

w przypadku budynków o dachach występujących na różnych poziomach lub  

w przypadku konieczności zamodelowania jaskółek?  

Odpowiedź: 

a. Nie dopuszcza się wykorzystywania klasy BuildingPart, ponieważ referencją dla położenia modeli 

3D budynków są obrysy budynków pochodzące z bazy danych BDOT10k, a nie dane wysokościowe. 

Po utworzeniu Modeli 3D budynków z bazy danych BDOT10k będą pobierane atrybuty 

charakteryzujące budynek / Model 3D budynku i które odnoszą się do całego budynku. Również 

wspomniana liczba kondygnacji jest w bazie danych BDOT10k jedna dla danego obrysu, nawet jeśli 

obrys budynku obejmuje części o znacznej różnicy wysokości (zatem w obrębie jednego, gotowego 

Modelu 3D budynku mogą występować znaczne różnice wysokości poszczególnych części dachu). 

b. Tak, pionowe powierzchnie mogą być modelowane jako dach, o ile nie stanowią ścian w 

rozumieniu zmodyfikowanego zapisu w rozdziale IV.1.1 punkt 3 SOPZ. Zmodyfikowanym zapis 

brzmi: 

Płaszczyzny ścian w tworzonych modelach 3D budynków muszą zachować warunek prostopadłości 

w stosunku do Płaszczyzny przyziemia. Jako ściany należy zamodelować wszystkie płaszczyzny 

wychodzące bezpośrednio z obrysu w danych BDOT10k oraz pozostałe pionowe lub prawie pionowe 

(odchylenie od pionu nie większe niż 2 stopnie) płaszczyzny, których wysokość jest większa bądź 

równa 3 metry. 

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia. 

Pytanie nr 5 

Rozdział IV.1.4. Jakość danych 

a. Czy dla zaspokojenia zapisów punktu 1. Zamawiający oczekuje ewentualnej translacji 

powierzchni dachu pozyskanej na podstawie danych wysokościowych, aby w pełni  

(o ile geometria wymodelowanego dachu) pokryć obrys przyziemia pochodzącego  

z danych BDOT10k?  

b. Jak traktować wystawanie połaci dachowej (pozyskanej na podstawie chmury 

punktów ALS) poza obrys budynku (z danych BDOT10k), w taki sposób, że nachodzi 

ona nad obrys budynku sąsiedniego? 



 

c. Odnosząc się do punktu 3. proszę o dodanie w zapisach SOPZ klauzuli wyłączającej 

odpowiedzialność Wykonawcy za ewentualne błędy danych źródłowych – np. danych 

dotyczących obrysów budynków pozyskanych z BDOT10k. Wykonawca 

zobligowany do przyjęcia do opracowania danych w postaci zastanej nie może 

odpowiadać za błędy powstałe w wyniku ich wykorzystania. 

Odpowiedź: 

a. Zamawiający nie oczekuje "nasuwania" powierzchni dachu na obrys z BDOT10k. Obrysy dachu 

należy utworzyć poprzez przecięcie płaszczyzn prostopadłych do obrysu z BDOT10k (ścian) z 

zamodelowanymi płaszczyznami dachu (poniżej rysunki ze schematami) z zastrzeżeniem zapisów 

rozdziału IV.1.1 punkt 8 zmodyfikowanego SOPZ.  

  

 

b. Powierzchnie dachu należy dociąć do obrysu z BDOT10k. Jeśli powierzchnia dachu wchodzi na 

sąsiedni obrys, to punkty na obszarze sąsiedniego budynku należy traktować jako punkty na jego 

dachu i na ich podstawie tworzyć jego Model 3D budynku. 

c. Produkty 3D kontrolowane będą względem przekazanych Materiałów PZGiK. Zamawiający nie 

oczekuje od Wykonawcy poprawy błędów znajdujących się w Materiałach PZGiK. 

Pytanie nr 6 

Rozdział IV.2. Raport dostawy 

a. Proszę o przekazanie przykładowego pliku SHP zawierającego obrysy wszystkich 

punktów na budynkach, wykorzystanych do modelowania dachów.  



 

Odpowiedź: 

Zamawiający publikuje przykładowy plik (załącznik 10 do SOPZ), zgodny ze zmodyfikowaną treścią 

punktu 4.1) w rozdziale IV.2 SOPZ. 

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia. 

Pytanie nr 7 

Czy zgodnie z założeniami standardu CityGML w zakresie dokładności modelowania budynków 3D  

w standardzie LOD2, Zamawiający potwierdza że,  

a. pod uwagę w modelowaniu mają być brane jedynie budynki z BDOT10k o podstawie/obrysie 

większej niż 4x4m. ? 

b. szacunkowa liczba modeli 3D budynków do opracowania wymienionych w SIWZ dla 

poszczególnych części uwzględnia jedynie budynki o podstawie większej niż 4x4m. 

Odpowiedź: 

a. Zamawiający oczekuje utworzenia Modeli 3D budynków dla wszystkich budynków pochodzących 

z bazy danych BDOT10k z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału IV.1.1 punkt 8 SOPZ. 

b. Nie, szacunkowa liczba Modeli 3D budynków do opracowania podana w SIWZ obejmuje 

wszystkie budynki przekazane w bazie danych BDOT10k. Zamawiający szacuje, że warunku 

pokrycia 95,00% danymi ALS określonego w Rozdziale IV.1.1 punkt 8 SOPZ nie spełni około 15% 

z nich. 

Pytanie nr 8 

Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ 

Czy tabela z § 3 Termin Wykonania z Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa) będzie dokładną kopią 

Załącznika nr 1 do SOPZ – harmonogram realizacji Zamówienia, oczywiście w zależności od części 

Zamówienia, której będzie dotyczyła Umowa (1,2,3)?  

Odpowiedź: 

Termin wykonania wskazany w § 3 ust. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ (Wzór umowy), będzie stanowił 

kopię Załącznika nr 1 do SOPZ w zależności od części Zamówienia, której będzie dotyczył.   

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 1 do SOPZ. 

Pytanie nr 9 

Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ  § 4 ust 6 

O ile taka redukcja może być zrozumiała w przypadku niewykorzystanej puli godzin Asysty 

Technicznej to w przypadku części Zamówienia polegającej bezpośrednio na wykonaniu modeli 3D 



 

(§ 4, ust 2 pkt 1) w określonej przez Zamawiającego liczbie i terminach budzi obawy co do 

okoliczności podjęcia takiej decyzji.  

 

Kalkulacje Wykonawcy w zakresie ceny za Produkty 3D § 4, ust 1 pkt 1 Umowy w dużej mierze 

zależą od ilości budynków podlegających opracowaniu – w przypadku zmniejszenia liczby 

budynków, zmianie podlega cena jednostkowa za obiekt. W związku z tym przy zmniejszeniu liczby 

obiektów cena jednostkowa obiektu rośnie w oparciu o obiektywne czynniki związane z amortyzacją 

np. linii technologicznej – zarówno sprzętowej jak i w postaci oprogramowania. W związku z 

powyższym decyzja Zamawiającego o nie wykorzystaniu 30% całkowitej kwoty umowy może 

spowodować że Wykonawca nie tylko nie wypracuje planowanego zysku lecz nawet grozić mu 

będzie strata.  

Dodatkowo § 4 ust 6 zdaniem Wykonawcy narusza Ustawę prawo zamówień publicznych Rozdział 

2 art. 29.1. Zapis w powyższym brzmieniu nie jest jednoznaczny i wyczerpujący. 

Prosimy o usunięcie ww. ust. Umowy lub dokładnego zdefiniowania okoliczności, w których 

Zamawiający może podjąć decyzję o 30% redukcji kwoty wynagrodzenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów § 4 ust. 6. Zamawiający publikuje zmieniony 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 10 

Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ  § 9 ust 3 ppkt 2) i 3) Umowy 

Biorąc pod uwagę łączną liczbę Bloków (powiatów) dla każdej z części Zamówienia (dla ułatwienia 

obliczeń 100 sztuk), kary z § 9 ust 3 ppkt 2) i 3) są wyjątkowo restrykcyjne i odnoszą się do całości 

wartości Zamówienia (wraz z asystą techniczną!). Przy szacunkowym budżecie na część w 

wysokości 6 000 000 mln zł. 0,2% i 0,4% to odpowiednio 12 000 zł i 24 000 zł za każdorazowy błąd 

na danym Bloku. Zakładając 20% bloków błędnych (wystarczy nawet 1 błąd) z czego 50% 

dwukrotnie – 20 x 12 000 + 10 x 24 000 otrzymujemy 480 000 zł co stanowi 8% wartości projektu! 

Zdaniem Wykonawcy kary powinny odnosić się do wartości Etapu i być zredukowane do wartości 

0,2% wartości Etapu w przypadku pierwszego wystąpienia i 0,4% w przypadku kolejnych (§ 9 ust 3 

ppkt 2 Umowy) oraz 0,1% wartości Etapu dla § 9 ust 3 ppkt 3 Umowy. Prosimy o zmianę stosownych 

zapisów Umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów § 9 ust. 3. Zamawiający publikuje zmieniony 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 



 

 

Pytanie nr 11 

Wykonawca wnosi o zmianę wysokości naliczanych kar umownych, ujętych w par. 9 ust. 3 z uwagi 

na fakt, że niezasadne jest naliczanie kary od danego Bloku od wysokości całkowitego 

wynagrodzenia za całość umowy. Wnosimy o zmianę sposobu naliczania kar tj. kwoty za dany 

Blok  którego dotyczyło opóźnienie. 

"3.Wykonawca zobowiązany jest także do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych 

w następujących przypadkach i we wskazanych niżej wysokościach: 

1) 0,2% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, należnej za dany Blok, odrębnie za 

każdy dzień opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek z Etapów; 

2) 0,2% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, należnej za dany Blok, za pierwsze 

dostarczenie do odbioru danego Bloku zawierającego wady zaś 0,4% należnej za dany Blok, za 

każde kolejne dostarczenie do 

odbioru danego Bloku zawierającego wady; 

3) 0,1% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, należnej za dany Blok, za każdy dzień 

uchybienia terminowi wyznaczonemu na podstawie § 6 ust. 8, dla każdego Bloku 

odrębnie; 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów § 9 ust. 3. Zamawiający publikuje zmieniony 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 12 

Dotyczy SOPZ IV.1.1.8  

(…)Wykonawca zobowiązany jest stworzyć modele 3D budynków dla wszystkich obrysów 

budynków w przekazanych danych BDOT10k,(…) 

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób powinna być potraktowana niżej opisana sytuacja. 

Zabudowa szeregowa, złożona z budynków o różnych strukturach dachowych i fasadach 

niekoniecznie przebiegających w linii prostej, przedstawiana jest w BDOT10k jako zgeneralizowany 

obrys w postaci prostokąta, który nie uwzględnia zarówno ilości pojedynczych budynków jak i 

zróżnicowania przebiegu fasad.  

Czy w takim przypadku Wykonawca ma przedstawić ten zbiór jako jeden budynek (bazując na 

obrysie BDOT10k) i dokonać generalizacji zarówno przebiegu obrysu jak i dachów, czy też może na 

podstawie innych danych (ortofoto, LIDAR) ma wykonać dokładne modelowanie dla każdego z 

obiektów składającego się na zgeneralizowany obrys z BDOT10k? 



 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje utworzenia Modeli 3D budynków jedynie nad obrysami budynków 

pochodzących z bazy danych BDOT10k, zatem jeśli kilka szeregowych budynków stanowi jeden 

obrys w BDOT10k, to należy potraktować to jako jeden budynek o obrysie zgodnym z danymi 

BDOT10k i przebiegu dachu wynikającym z danych ALS nad tym budynkiem. 

 

Pytanie nr 13 

W rozdziale XI SIWZ, ustęp 2, punkt 7, Zamawiający określił sposób opisania składanej oferty.  

Proszę o potwierdzenie, że opis jest poprawny lub skorygowanie przedstawionego sposobu opisania 

oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu Rozdziału XI ust. 2 pkt 7 SIWZ. Nowy zapis brzmi: 

 

 

 

 

 

Pytanie nr 14 

W  Rozdziale IV SIWZ, Zamawiający przedstawił harmonogram realizacji zamówienia z którego 

wynika, że dane PZGiK potrzebne do zrealizowania zamówienia będą dostarczane systematycznie  

w trakcie trwania projektu. Zakładając maksymalne dopuszczalne terminy na przekazanie 

Wykonawcy danych PZGiK  bardzo prawdopodobne wydaje się, że w Etapie 1 czas na opracowanie 

modelu 3D będzie wynosił 10 dni.  

W ciągu tych 10 dni Wykonawca powinien opracować około 25 000 budynków jak również wyjaśnić 

wszystkie ewentualne wątpliwości które najprawdopodobniej pojawią się w tym pierwszym, 

kluczowym etapie projektu. W tak krótkim czasie wydaje się niemożliwe sformułowanie i omówienie 

zagadnień projektowych, wdrożenie ich wyników a w konsekwencji przekazanie danych 

przygotowanych zgodnie z tymi ustaleniami. 

Analogiczna sytuacja ma miejsce w kolejnych Etapach realizacji projektu. Sposób i częstotliwość 

otrzymywania danych PZGiK w systemie „na bieżąco” uniemożliwia efektywne planowanie 

realizacji tego bardzo wymagającego i trudnego projektu. 

OFERTA NA: 

Budowę modeli 3D budynków 

BO-ZP.2610.40.2016.GI.CAPAP 

NIE OTWIERAĆ PRZED…………… 2017 r. GODZ. 12:30 



 

Z uwagi na powyższe proponujemy, aby komplet danych PZGiK  niezbędnych do realizacji 

zamówienia, obejmujący wszystkie Etapy opracowania mógł być przekazany  Wykonawcy nie 

później niż 3 dni po podpisaniu umowy z Zamawiającym.  

Przekazanie kompletu danych niezbędnych do realizacji projektu w terminie do 3 dni po podpisaniu 

umowy zwiększy znacząco efektywność planowania realizacji całego przedsięwzięcia, usprawni jego 

realizację  i w sposób istotny zmniejszy ryzyko związane z realizacją projektu i dostawą produktu 

projektu w wyznaczonych terminach. 

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie przedstawionej powyżej propozycji.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmian zapisów Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy poprzez dodanie 

zapisu § 3 ust. 7 o brzmieniu: 

Zamawiający na wniosek Wykonawcy może postawić Materiały PZGiK do odbioru w terminach 

wcześniejszych, niż wskazane w § 3 ust. 1. Jednakże decyzję co do wcześniejszego udostępnienia 

Materiałów PZGiK, w tym co do liczby i zakresu obszarowego wcześniej udostępnianych Materiałów 

PZGiK, podejmuje Zamawiający. 

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia Rozdziału III.2 punkt 4 SOPZ. 

 

Pytanie nr 15 

W  Załączniku nr 2 (Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf) w Paragrafie nr 9, ustęp 3, punkt 2 

Zamawiający zawarł zapisy informujące, że wysokość kary umownej będzie wynosić: 

0,2% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, za pierwsze 

dostarczenie do odbioru danego Bloku zawierającego wady zaś 0,4% łącznej kwoty 

wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, za każde kolejne dostarczenie do 

odbioru danego Bloku zawierającego wady;  

Oznacza to, że w przypadku kwoty zamówienia dla jednej części wynoszącej np. 7 000 000 zł netto, 

kwota wynikająca z kar umownych w przypadku identyfikacji przynajmniej jednego błędnego 

budynku w każdym dostarczonym w 1 iteracji Bloku (około 120 Bloków w obszarze każdej z części) 

będzie wynosić 1 680 000 zł. Stanowi to w tym przedstawionym przypadku 24 % całkowitej kwoty 

umowy i dotyczy kar umownych za przekazanie danych zawierających co najmniej jedną wadę  

w 1 iteracji (kolejne iteracje znacząco tą kwotę zwiększą).  

Realizacja takich projektów jak: LPIS, ISOK, których zakres (skala trudności)  może być 

porównywalny z Projektem Budowa Modeli 3D Budynków wskazuje jednoznacznie, że odbiór 

danych dostarczonych w 1 iteracji ze statusem „spełnia wymagania” jest praktycznie niemożliwy. 



 

Biorąc pod uwagę harmonogram prac projektu, ilość przypadków które będą wyjaśniane i omawiane 

ze względu na swoją niejednoznaczność wszystko wskazuje na to, że brak Odbioru prac ze statusem 

„spełnia wymagania” w 1 iteracji kontroli w projekcie Budowa Modeli 3D Budynków będzie 

standardowym  

a nie szczególnym przypadkiem. 

Z uwagi na powyższe proponujemy, aby Zamawiający zmodyfikował zapisy umowy w Paragrafie nr 

9, ustęp 3, punkt 2 w następujący sposób: 

0,2% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto za dany Blok, za drugie 

dostarczenie do odbioru danego Bloku zawierającego wady zaś 0,4% łącznej kwoty 

wynagrodzenia brutto za dany Blok, za każde kolejne (po drugim)  dostarczenie do 

odbioru danego Bloku zawierającego wady; 

Zaproponowane powyżej zapisy umożliwią efektywną realizację projektu i jego zakończenie  

sukcesem, bez ryzyka utraty płynności finansowej przez firmy realizujące omawiane zamówienie co 

mogłoby w konsekwencji doprowadzić do niezrealizowania celów projektu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów § 9 ust. 3. Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 

2 do SIWZ – Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 16 

W  Załączniku nr 2 (Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf) w Paragrafie nr 9, ustęp 3, punkt 1 

Zamawiający zawarł zapisy informujące, że wysokość kary umownej będzie wynosić: 

0,2% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, odrębnie za 

każdy dzień opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek z Etapów; 

 

Czy zawarte tam sformułowanie „w wykonaniu” należy interpretować jako „w dostarczeniu” ?  

Prosimy o wyjaśnienie czy przedstawiony zapis odnosi się do „dostarczenia danych” czy 

„wykonania” interpretowanego jako Odbiór  danych ze statusem „spełnia wymagania”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów § 9 ust. 3. Zamawiający publikuje zmieniony 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 17 

W związku z tym, że Modele 3D Budynków mają być wykonane w oparciu o dane pochodzące  

z różnych źródeł takich jak: ISOK, BDOT, należy spodziewać się szeregu rozbieżności w położeniu 



 

budynków/elementów budynków pochodzących z danych LIDAR w stosunku do danych z 

BDOT10k. 

Czy w przypadku gdy położenie obrysu z BDOT10k różni się znacząco od zasięgu powierzchni dachu 

należy „obciąć” ten dach zgodnie z BDOT10k, czy może Zamawiający przewiduje „bufor” do 

którego należy takie „cięcie” wykonywać a w przypadku przekroczenia „bufora” należy pozostawić 

dach  pochodzący z danych LIDAR ? 

Czy w przypadkach wymienionych poniżej należy „ciąć” dach zgodnie z BDOT10k i w oparciu o ten 

obrys z BDOT10k generować ściany budynku bez względu na różnice w położeniu ? 

Proszę o wskazanie sposobu postępowania w przypadkach a,b,c,d. 

a) Obrys z BDOT10K (kolor żółty) na tle ortofotomapy 

 

 

b) Obrys z BDOT10K (kolor żółty) na tle ortofotomapy 



 

 

c) Obrys z BDOT10K (kolor biały) na tle ortofotomapy i obrysów dachów wygenerowanych w 

oparciu o dane LIDAR (kolor czerwony). 

 

 



 

d) Obrys z BDOT10K (kolor biały) na tle ortofotomapy i obrysów dachów wygenerowanych w 

oparciu o dane LIDAR (kolor czerwony). 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź tożsama jak odpowiedź na pytanie nr 5. 

 

Pytanie nr 18 

Jak należy opracować Budynki 3D w przypadku gdy obrys pochodzący z BDOT10k znajduje się 

częściowo poza obrysem pochodzącym z danych LIDAR ? 

Czy w przypadkach wymienionych poniżej należy „sztucznie wydłużać” płaszczyzny dachu (w wielu 

przypadkach dachów nachylonych wydłużania może spowodować, że płaszczyzna dachu „przetnie” 

ścianę pochodzącą z obrysu BDOT10K w niewielkiej odległości od terenu) ? 

Proszę o wskazanie sposobu postępowania w przypadkach a,b 

a) Obrys z BDOT10k (kolor żółty) na tle ortofotomapy. 



 

 

b) Obrys z BDOT10k (kolor żółty) na tle ortofotomapy. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź tożsama jak odpowiedź na pytanie nr 5. 

 

Pytanie nr 19 

Jak należy opracować Budynki 3D w przypadku gdy niewielka ilość punktów reprezentuje 

powierzchnię dachu ?  

Nawet jeśli dana płaszczyzna jest reprezentowana przez min. 3 punkty (identyfikacja punktów które  

reprezentują daną płaszczyznę może być niemożliwe w przypadku ortofotomapy której aktualność 

jest znacząco inna niż aktualność danych LIDAR) to istotne znaczenie dla interpretacji płaszczyzny 



 

ma ich położenie – czy są równomiernie rozmieszczone na potencjalnej płaszczyźnie, czy są 

zlokalizowane blisko siebie tworząc „szereg” 3 punktów. 

Czy Zamawiający będzie wymagał generowania Budynku w oparciu o dane przedstawione poniżej, 

nawet jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że struktura dachu nie zostanie wiernie przedstawiona ?  

Proszę o wskazanie sposobu postępowania w poniższym przypadku: 

Obrys BDOT 10K na tle ortofotomapy i chmury punktów o gęstości 12 pkt/m2 (w rzeczywistości 

pojedyncze punkty reprezentują powierzchnię dachu). 

  

 

 



 

 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia. Zgodnie z nim jedynym kryterium dla tworzenia modeli 3D budynków jest 

spełnienie warunku procentowego pokrycia obrysu budynku zgodnego z danymi BDOT10k obrysem 

chmury punktów ALS (rozdział IV.1.1 punkt 8 SOPZ). 

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia. 

 

Pytanie nr 20 



 

W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) w punkcie IV.1.1 Wyznaczenie geometrii, 

podpunkt 4 i 5 Zamawiający określił minimalne wymiary poligonów które powinny zostać 

uwzględnione podczas tworzenia Budynków 3D. 

Czy podane wymiary dotyczą poligonów powstałych po „docięciu” powierzchni dachowych 

ścianami pochodzącymi z BDOT10k czy przed „docięciem” ? 

Czy w sytuacji przedstawionej poniżej, gdy elementy pozostałe z pierwotnych lukarn mają 

powierzchnie mniejsze niż określone w SOPZ, np. powierzchnie poligonów wskazanych żółtą 

strzałką są mniejsze niż 2 m2, należy usnąć te poligony i stworzyć budynek z dwuspadowym dachem, 

bez pozostałości pierwotnych lukarn? 

Proszę o wskazanie sposobu postępowania w poniższym przypadku: 

Obrys BDOT 10K na tle ortofotomapy (żółty kolor), strzałki wskazują niewielkie powierzchnie 

powstałe po „przecięciu” dachu z obrysem. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Rozdziału IV.1.1 punkt 4 i punkt 5 SOPZ. Zapisy 

Rozdziału IV.1.1 punkt 4 SOPZ określają minimalne wymiary struktur dachowych, które muszą być 



 

odwzorowane na wynikowym Modelu 3D budynku, natomiast odnosi się to do struktur zawierających 

się w obrębie obrysu z BDOT10k, zatem małe poligony powstałe z docięcia do obrysu z BDOT10k 

(jak na przykładzie) nie podlegają odwzorowaniu w wynikowym Modelu 3D budynku. 

 

Pytanie nr 21 

Dotyczy: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na budowę modeli 3D budynków 

  

IV. Produkty 3D – wymagania szczegółowe 

IV.1. Modele 3D budynków 

IV.1.4. Jakość danych 

... 

2. Utworzone modele 3D budynków muszą spełniać graniczne warunki dokładnościowe 

względem danych ALS: 

1) Minimalna odległość od dowolnego punktu Polygon-u modelu 3D budynku, do 

odpowiadającej temu Polygon-owi płaszczyzny utworzonej na punktach z danych ALS nie 

może przekraczać wartości 1 m.  

2) Maksymalna różnica nachylenia Polygon-u modelu 3D budynku, w stosunku do 

odpowiadającej mu płaszczyzny utworzonej na punktach z danych ALS nie może przekraczać 

5 stopni.  

  

Prosimy o wyjaśnienie: 

- jak Zamawiający rozumie 'dowolny punkt Polygon-u modelu 3D budynku'? Czy chodzi o 

dowolny punkt leżący na płaszczyźnie lub krawędziach każdego polygonu znajdującego się w 

wynikowym modelu 3D budynku, czy o punkty będące wierzchołkami takich polygonów? 

- jak zamawiający rozumie 'odpowiadającą temu Polygon-owi płaszczyznę utworzoną na 

punktach z danych ALS? Czy jest to siatka trójkątów (której poszczególne trójkąty nie 

koniecznie muszą leżeć w jednej płaszczyźnie), których wierzchołkami są punkty z danych ALS? 

Jeśli tak, to czy mają to być wszystkie punkty wpadające w obrys budynku, czy jakiś podzbiór 

tych punktów? Jeśli tak, to jaka ma być metoda selekcji punktów do budowy siatki? Jaką metodą 

ma być taka siatka utworzona? Zwracamy uwagę, że na jednym zbiorze punktów można oprzeć 

wiele różnych siatek trójkątów w zależności od przyjętego algorytmu triangulacji. 

- jak Zamawiający rozumie wspomnianą w punkcie 1)  minimalną odległość? Jak ma być 

liczona odległość pomiędzy dowolnym punktem 'Polygon-u modelu 3D budynku' a 

odpowiadającą temu Polygon-owi płaszczyzną utworzoną na punktach z danych ALS'? Czy ma 



 

być ona wyznaczana wzdłuż normalnej polygonu, normalnych poszczególnych trójkątów, czy w 

dowolnym kierunku? 

Odpowiedź: 

Jako „dowolny punkt Polygon-u modelu 3D budynku” określony w Rozdziale IV.1.4 punkt 2 

podpunkt 1)  SOPZ Zamawiający rozumie dowolny punkt na powierzchni bądź krawędzi poligonu 

stanowiącego połać dachu wynikowego Modelu 3D budynków, natomiast jako „odpowiadającą temu 

Polygon-owi płaszczyznę utworzoną na punktach z danych ALS” określoną w ww. rozdziale SOPZ 

Zamawiający rozumie jedną płaszczyznę utworzoną na podstawie wszystkich punktów ALS w klasie 

Building odpowiadającą danej połaci dachu (a nie wynik triangulacji punktów). Odległość (w 

dowolnym kierunku) od dowolnego punktu na połaci modelu, do najbliższego mu punktu na 

płaszczyźnie utworzonej na punktach z danych ALS, nie może być większa niż 1m.  

Zatem w przypadku utworzenia w każdym z narożników poligonu modelu kuli o średnicy 1 metra 

powinna ona przeciąć się (lub być styczna) z płaszczyzną utworzoną na podstawie punktów ALS. 

 

 

Pytanie nr 22 

Dotyczy: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na budowę modeli 3D budynków 

  



 

Czy do konstrukcji modelu 3D budynku Wykonawca ma użyć wyłącznie punktów 

sklasyfikowanych jako należące do budynków (klasa 6), czy ma traktować chmurę punktów jako 

niesklasyfikowaną? Czy ewentualne błędy wynikające z mankamentów klasyfikacji chmury 

punktów dostarczonej przez Zamawiającego będą podstawą do żądania przez Zamawiającego 

poprawy wytworzonych przez Wykonawcę modeli 3D? 

Odpowiedź: 

Produkty 3D kontrolowane będą względem przekazanych Materiałów PZGiK, zatem błędy Modeli 

3D budynków wynikające wprost z błędów w materiałach PZGiK (w tym błędnie przypisanych 

punktów w danych ALS do klasy Building) nie będą przez Zamawiającego uznawane za 

wadę. Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy poprawy błędów znajdujących się w Materiałach 

PZGiK. 

Pytanie nr 23 

Dotyczy: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na budowę modeli 3D budynków 

  

IV. Produkty 3D – wymagania szczegółowe 

IV.1. Modele 3D budynków 

IV.1.2. Atrybuty 

5. Źródło danych geometrycznych dachu musi być zgodne z użytymi danymi, na podstawie 

których utworzony został model dachu danego budynku. Wartość należy wpisać w pliku 

CityGML, w polu generics o nazwie zrodloDach i musi przyjmować jedną z wartości: 

1) ALS_I – w przypadku wykorzystania danych ALS o nominalnej gęstości 4 pkt/m2 lub 6 

pkt/m2 (standard I ), 

2) ALS_II – w przypadku wykorzystania danych ALS o nominalnej gęstości 12 pkt/m2 

(standard II), 

6. Aktualność danych geometrycznych dachu musi być zgodna z użytymi danymi, na podstawie 

których utworzony został model dachu danego budynku. Rok, w którym pozyskane zostały 

dane źródłowe (aktualność danych źródłowych) należy wpisać w pliku CityGML, w polu 

generics o nazwie aktZrodla. 

  

Jaką wartość Wykonawca powinien wstawić do atrybutów 'zrodloDach', 'aktZrodla' w 

przypadku budynków, które mogą leżeć na przecięciu zasięgów dwóch lub więcej bloków 

LiDAR,  gdy są to bloki o różnym standardzie i/lub dacie pozyskania? Czy Zamawiający ma 

jakieś specjalne wytyczne dotyczące tworzenia modeli takich budynków? 

Odpowiedź: 



 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia poprzez dodanie w rozdziale IV.1.2 punktu 7 o brzmieniu:  

"W przypadku gdy budynek leży na przecięciu dwóch bloków ALS, to jako dane źródłowe w 

przypadku punktów 5 i 6 należy przyjąć dane o wcześniejszym roku ich pozyskania. Jeżeli rok 

aktualności danych ALS będzie taki sam, to należy wskazać dane o mniejszej rozdzielczości 

(gęstości)." 

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia.  

 

Pytanie nr 24 

Dotyczy: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na budowę modeli 3D budynków 

  

IV. Produkty 3D – wymagania szczegółowe 

IV.2. Raport dostawy 

4. Wraz z Raportem dostawy należy przekazać: 

2) Plik SHP zawierający obrysy wszystkich punktów na budynkach, wykorzystanych do 

modelowania dachów. Wyznaczenie obrysów powinno nastąpić z wykorzystaniem algorytmu 

alpha shape (wyniki powinny być tożsame z wynikami uzyskanymi w programie FME z 

wykorzystaniem transformera HullAccumulator, ze współczynnikiem α=2). Zamawiający 

wymaga struktury plików SHP, na którą składają się wyłącznie pliki: *.shp *.shx *.dbf ,*prj. 

Współrzędne obiektów zapisanych w plikach SHP wyrażone są w układzie PL-1992.  

3) Plik w formacie .xlsx zawierający wykaz wszystkich budynków w danym Bloku (na 

podstawie danych BDOT10k) z procentowym pokryciem obrysu budynku w danych BDOT10k 

obrysami punktów na budynkach wygenerowanych zgodnie z punktem 2). Szablon pliku 

znajduje się w załączniku 8 

  

Prosimy o wyjaśnienie: 

 czy wytworzone obrysy wszystkich punktów na budynkach wykorzystanych do modelowania 

dachów powinny zawierać współrzędne wysokościowe, czy mają być płaskimi poligonami 

(zrzutowanymi na płaszczyznę wyznaczoną przez osie x i y)?  

 jak ma być wyliczone procentowe pokrycie obrysu budynku obrysami punktów? Czy chodzi o 

wyrażony w procentach stosunek  pola powierzchni obrysu punktów zrzutowanego na (poziomą) 

płaszczyznę (wyznaczoną przez osie x i y)  do pola powierzchni (2D) obrysu budynku z BDOT? 

Odpowiedź: 



 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia poprzez modyfikację opisanego w Rozdziału IV.2 punkt 4 podpunkt 1 

Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia sposobu tworzenia obrysów 

wokół punktów ALS. 

Zgodnie ze zmodyfikowanymi zapisami Rozdziału IV.2 punkt 4 podpunkt 1 Załącznika nr 1 do SIWZ 

– Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia współrzędne obiektów zapisanych w plikach SHP mają 

być wyrażone w układzie PL-1992. Zgodnie z powyższym współrzędne obiektów zapisanych w 

plikach SHP nie muszą posiadać współrzędnych wysokościowych. 

W pliku xls, o którym mowa w Rozdziale IV.2 punkt 4 podpunkt 2 Załącznika nr 1 do SIWZ – 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia należy podać procentowe pokrycie obrysu budynku z 

bazy danych BDOT10k zrzutowanymi na jego płaszczyznę obrysami punktów na budynkach 

wygenerowanych zgodnie z podpunktem 1. W poniższym przykładzie wartość pokrycia wynosi 

75,00%: 

 

 

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia. 

 

Pytanie nr 25 

Dotyczy: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na budowę modeli 3D budynków 

  

Prosimy o uszczegółowienie, jakimi wytycznymi należy się kierować przy zaliczaniu dachów do 

poszczególnych typów? Czy Zamawiający może wskazać jakieś bardziej szczegółowe opisy 

charakterystycznych cech typów dachów, oraz dyrektywy, jak należy traktować dachy o 

mieszanych cechach (np. dominująco dwuspadowy, ale z małym dodatkowym spadkiem z jednej 

strony - por. ilustracja)? Jakie są wytyczne Zamawiającego odnośnie tego, jaki wpływ na 

określanie typów dachów powinny mieć instalacje i inne struktury dachowe, takie jak lukarny, 



 

attyki, loggie dachowe? Patrząc od praktycznej strony odbioru projektu można to pytanie 

sprowadzić do następującego: jakie będą sposoby weryfikacji poprawności typologizacji 

dachów? 

Ponadto prosimy o potwierdzenie kompletności listy typów dachów, która została podana w 

SOPZ, gdyż zawiera ona mniej pozycji, niż (nienormatywna) lista kodowa sugerowania przez 

standard CityGML dla atrybutu bldg:roofType 

(http://www.sig3d.org/codelists/standard/building/2.0/_AbstractBuilding_roofType.xml). 

 

Rys.1. Dach w dominującej części dwuspadowy - czy powinien być określony jako 

dwuspadowy, naczółkowy (typ nie występuje na liście typów dachów w SOPZ) czy może inny? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia przyjął uproszczoną listę typów 

dachów względem standardu OGC.  

Zamawiający publikuje Katalog typów dachów zawierający przykłady i krótkie definicje 

poszczególnych typów stanowiący załącznik nr 9 do SOPZ.  

Ocenie pod kątem doboru właściwego typu dachu podlega gotowy Model 3D budynku, a nie dane 

źródłowe. Zatem nieuwzględniane są elementy, które zgodnie z Rozdziałem IV.1.1 punkt 4 SOPZ 

zostały pominięte przy modelowaniu. W przypadku zamodelowania takich struktur dachowych 

należy przypisać typ dachu 1130 - Kombinacja różnych form dachowych. 

Przytoczony w  pytaniu przypadek (na rys.1), mający 3 płaszczyzny dachu, należy sklasyfikować 

jako niestandardowy (1130). 

http://www.sig3d.org/codelists/standard/building/2.0/_AbstractBuilding_roofType.xml


 

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia.  

 

Pytanie nr 26 

Dotyczy: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na budowę modeli 3D budynków 

  

Prosimy o wyjaśnienie, jak należy traktować wymagania dokładnościowe w sytuacji, gdy 

Zamówienie dotyczy przetworzenia danych w jednym modelu na dane w innym modelu, a nie 

utworzenia modelu na podstawie rzeczywistości. Na przykład, kiedy w wymaganiu dotyczącym 

odwzorowania w modelu wszystkich struktur dachowych, których przynajmniej jeden wymiar 

płaski przekracza 4m, mowa o wymiarze płaskim, to czego dotyczy ten wymiar - rzeczywistego 

rozmiaru struktury dachowej, czy jakiegoś parametru danych źródłowych dostarczonych przez 

Zamawiającego? Określenie, jakie struktury dachowe posiada dany budynek jest dopiero 

przedmiotem Zamówienia, a niekompletność danych LiDAR często nie pozwala na oszacowanie 

rzeczywistych wymiarów  struktur dachowych. Podobna wątpliwość dotyczy potencjalnej 

niezgodności obrysów budynków z BDOT, które według SOPZ nie mogą się zmienić, z 

rzeczywistym obrysem budynku. Rzeczywisty obrys budynków może być lepiej odwzorowany w 

danych LiDAR). Wygenerowany model budynku mieszczący się w obrysie z BDOT może nie 

spełniać wymagań dokładnościowych LOD2 oraz SOPZ względem rzeczywistej lokalizacji 

budynku. 

Odpowiedź: 

Produkty 3D kontrolowane będą względem Materiałów PZGiK wydanych Wykonawcy, a nie 

względem rzeczywistości, zatem wady w Materiałach PZGiK oraz brak elementów dachu nie 

widocznych na danych ALS nie będzie traktowany jako wada, z zastrzeżeniem zapisów w rozdziale 

IV.1.1 punkt 8.  

Pytanie nr 27 

Dotyczy: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na budowę modeli 3D budynków 

  

IV. Produkty 3D – wymagania szczegółowe 

IV.1. Modele 3D budynków 

IV.1.1. Wyznaczenie geometrii 

... 

4. Modele 3D budynków muszą posiadać wszystkie struktury dachowe (z zastrzeżeniem punktu 

5), których przynajmniej jeden wymiar płaski przekracza 4 m lub powierzchnia jest większa niż 



 

10 m2, a maksymalna różnica wysokości względem otaczających elementów budynku jest 

większa niż 1.5 m. 

  

Prosimy o wyjaśnienie: 

 czy do punktów będących podstawą tworzenia obrysu mają być zaliczane punkty 

zidentyfikowane jako szum (niezależnie od ich klasy w danych LiDAR), które mogą być 

wynikiem odbicia od takich obiektów, jak anteny, sznurki z suszącym się praniem itp.? 

 jak w przytoczonym zapisie należy rozumieć 'wymiar płaski' oraz 'powierzchnię'? Czy chodzi o 

wymiar zrzutowany na płaszczyznę wyznaczoną przez osie x i y? Czy powierzchnia jest tu 

rozumiana jako płaska, czy obliczana  trzech wymiarach i sumowana dla poszczególnych 

płaszczyzn danej struktury dachowej? 

 jak będzie weryfikowane czy wszystkie struktury o podanych wymiarach zostały odwzorowane 

w modelu 3D skoro Wykonawca ma opracować model na podstawie innego modelu (tzn. ma 

opracować model powierzchniowy na podstawie chmury punktów), a w modelu wyjściowym 

(chmurze punktów) nie są wyróżnione żadne struktury dachowe - ich 'wykrycie'(a w zasadzie 

stworzenie) jest dopiero jednym z etapów wykonania zamówienia a różne algorytmy mogą w 

różny sposób te struktury rekonstruować (jak w takim razie bez odwołania do rzeczywistości 

stwierdzić, która rekonstrukcja jest poprawna?). 

Odpowiedź: 

Do tworzenia Modelu 3D budynków Wykonawca powinien użyć jedynie punktów w danych ALS, 

przekazanych w Materiałach PZGiK, sklasyfikowanych jako Building. 

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji zapisów Rozdziale IV.1.1 punkt 4 Załącznika nr 1 

do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

Wymiary, o którym mowa w zmodyfikowanym Rozdziale IV.1.1 punkt 4 SOPZ rozumiane są jako 

wymiary zrzutowane na płaszczyznę wyznaczoną przez osie x i y. 

Zgodnie ze zmodyfikowanymi zapisami Rozdziale IV.1.1 punkt 4 SOPZ Modele 3D budynków 

muszą posiadać wszystkie widoczne w danych ALS struktury dachowe, o wymiarach podanych w 

ww. punkcie.  Produkty 3D kontrolowane będą względem Materiałów PZGiK wydanych 

Wykonawcy, a nie względem rzeczywistości, zatem błędy w Materiałach PZGiK oraz brak 

elementów dachu nie widocznych na danych ALS nie będzie traktowany jako wada. Zamodelowanie 

mniejszych struktur niż ww. również nie stanowić wady. 

 

Pytanie nr 28 

Dotyczy: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na budowę modeli 3D budynków 



 

  

Czy w przypadku budynków o typach sklasyfikowanych jako 'inne' Zamawiający stawia 

jakiekolwiek wymagania dotyczące estetyki lub optymalizacji modeli 3D? Na przykład, złożone 

dachy zabytkowych kościołów mogą zostać utworzone z dobrym przybliżeniem, a do tego 

estetycznie i optymalnie przy pomocy kilku poligonów i być w dużym stopniu symetryczne, ale 

mogą również być utworzone przez prostą triangulację wszystkich (lub podzbioru) punktów 

ALS, które znajdują się w obrębie obrysu. Czy w przypadku dachów 'innych', które jednak dadzą 

się opisać w przybliżeniu regularnymi płaszczyznami  Zamawiający przewiduje na przykład listę 

obiektów, które powinny zostać przygotowane z uwzględnieniem walorów estetycznych 

wynikowego modelu (np. budynki zabytkowe lub o specjalnym znaczeniu)?  

Podobne pytanie dotyczy również prostych dachów - w najprostszym przypadku dach płaski 

prostokątnego budynku może zostać odwzorowany przy pomocy jednego polygonu (dwóch 

trójkątów), a może też zostać odwzorowany przy pomocy niejednolitej, 'chropowatej', 

nieestetycznej i nieoptymalnej powierzchni utworzonej przez prostą triangulację wszystkich (lub 

tylko losowo wybranych) punktów z chmury punktów ograniczonych obrysem budynku. W 

ocenie Oferenta taka siatka trójkątów również spełnia (lub może spełniać po nieznacznych jej 

modyfikacjach) wymagania techniczne SOPZ. Jeżeli w ocenie Zamawiającego tworzenie modeli 

dachów przez prostą triangulację punktów z chmury z ALS nie jest dopuszczalne, prosimy o 

wskazanie, które zapisy SOPZ wykluczają taką możliwość lub doprecyzowanie SOPZ. 

  

 

Rys. 2 Model budynku, którego dach został utworzony przez prostą triangulację chmury 

punktów; model nieoptymalny, zawierający dużą liczbę płaszczyzn (trójkątów). 



 

 

Rys. 3 Poglądowy model budynku o złożonym dachu, którego powierzchnie zostały utworzone 

przez wpasowanie prostych brył/płaszczyzn w dane ALS; model zoptymalizowany (tzn. 

utworzony przy użyciu jak najmniejszej możliwej liczby płaszczyzn). 

  

 

Rys. 4. Poglądowy model budynku o prostym dachu (w przybliżeniu dwuspadowym), którego 

dach został utworzony przez prostą triangulację chmury punktów; model nieoptymalny, 

zawierający dużą liczbę płaszczyzn (trójkątów). 



 

 

Rys. 5. Poglądowy model budynku o prostym dachu (w przybliżeniu dwuspadowym(, którego 

powierzchnie zostały utworzone przez wpasowanie prostych brył/płaszczyzn w dane ALS; 

model zoptymalizowany (tzn. utworzony przy użyciu jak najmniejszej możliwej liczby 

płaszczyzn). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje wskazywania budynków, które należy traktować w specjalny sposób. 

Sposób opracowania Modeli 3D budynków został opisany w Rozdziale IV.1. Załącznika nr 1 do 

SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

Wykonanie modeli poprzez triangulację wszystkich punktów wykluczają zapisy Rozdziału IV.1.1. 

punkt 5 oraz punkt 6 SOPZ. 

 

Pytanie nr 29 

Dotyczy: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na budowę modeli 3D budynków 

  

IV. Produkty 3D – wymagania szczegółowe 

IV.1. Modele 3D budynków 

IV.1.1. Wyznaczenie geometrii 

... 

6. Powierzchnie współpłaszczyznowe, posiadające przynajmniej jedną wspólną krawędź 

w ramach jednego modelu budynku, muszą zostać zamodelowane jako jeden Polygon. 

  



 

Czy zapis ten dotyczy powierzchni współpłaszczyznowych w wynikowym modelu? Oznaczałoby 

to, że jeśli w wynikowym modelu przekazanym Zamawiającemu istnieje kilka powierzchni, które 

mają przynajmniej jedną wspólną krawędź i są one współpłaszczyznowe, to zostanie to 

potraktowane jako błąd. Druga możliwa interpretacja tego zapisu jest taka, że jedna 

płaszczyzna dachu np. dwuspadowego, rozumiana jako płaszczyzna realnego dachu, powinna 

zostać zamodelowana jako jeden poligon. Przy tej interpretacji jednak należy zwrócić uwagę , 

że określenie, jakie płaszczyzny składają się na poszczególne dachy jest dopiero przedmiotem 

Zamówienia (a w zasadzie jednym z jego etapów), więc wymaganie dot. jakości danych byłoby 

tu opierane na relacji między dwoma modelami, z których każdy dopiero ma być efektem prac 

nad Zamówieniem. Tak interpretowane wymaganie wydaje się być niemiarodajne. Interpretacja 

tego wymagania jako relacji między wynikowymi poligonami modelu 3D a trójkątami siatki TIN 

rozpiętej na chmurze punktów ALS odpowiadającej temu dachowi też wydaje się nie 

rozwiązywać problemu, ponieważ z bardzo dużym prawdopodobieństwem można założyć, że 

siatka trójkątów rozpiętych na punktach odpowiadających jednej połaci realnej połaci dachu 

nie będzie leżeć w jednej płaszczyźnie geometrycznej (ze względu na niedokładność poziomą i 

pionową punktów LiDAR oraz fakt, że rzeczywiste połacie dachowe mogą mniej lub bardziej 

odbiegać od leżenia na jednej płaszczyźnie geometrycznej). 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji zapisów Rozdziału IV.1.1 punkt 6 Załącznika nr 1 

do SIWZ  - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Punkt 6 Rozdziału IV.1.1 SOPZ otrzymuje 

brzmienie: 

„Powierzchnie współpłaszczyznowe (kąt między płaszczyznami na których się znajdują nie 

przekracza 2 stopni), posiadające przynajmniej jedną wspólną krawędź w ramach jednego modelu 

budynku, muszą zostać zamodelowane jako jeden Polygon.” 

Zapis ten dotyczy powierzchni w wynikowych Modelach 3D budynków, bez odnoszenia się do 

danych źródłowych, czy też rzeczywistości.  

Pytanie nr 30 

Dotyczy: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na budowę modeli 3D budynków 

  

IV. Produkty 3D – wymagania szczegółowe 

IV.1. Modele 3D budynków 

IV.1.4. Jakość danych 

4) Płaszczyzny modelu muszą być rozdzielne, nie mogą się nakładać, a stykać się mogą tylko 

granicami lub ich częściami. Płaszczyzny nie mogą się przecinać. 



 

  

Czy Zamawiający ma w przytoczonym zapisie na myśli, że płaszczyzny mogą się stykać 

częściami granic (krawędzi)? Jak pogodzić to z zapisem, że każda krawędź ma być 

współdzielona dokładnie przez dwie płaszczyzny? 

Odpowiedź: 

Krawędzie płaszczyzn wyznaczone są przez 2 kolejne punkty Polygon-ów. W sytuacji, gdy 2 

płaszczyzny modelu mają tylko jeden punkt wspólny (stykają się narożnikami), to punkt ten stanowi 

część ich granic, wspólną dla tych dwóch Polygon-ów. 

 

 

Natomiast krawędź jako taka, utworzona na dwóch kolejnych punktach, może być wspólną dla 

jedynie dwóch płaszczyzn modelu. 

 

Pytanie nr 31 

Dotyczy: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na budowę modeli 3D budynków 

  

IV. Produkty 3D – wymagania szczegółowe 

IV.1. Modele 3D budynków 

IV.1.3. Format plików 

... 

3. W utworzonych modelach3D budynków geometria musi być zapisana jako bldg:lod2Solid 

referujący poprzez parametr xlink na poligony odpowiadające płaszczyznom go tworzącym - 

BoundarySurface (z wyróżnieniem RoofSurface, WallSurface i GroundSurface). Każdy 

poligon 

należy umieścić w oddzielnym obiekcie BoundarySurface. Nie wyróżniane są obiekty typu 

BuildingPart. 

… 

IV.1.4. Jakość danych 

… 



 

Geometria modeli 3D budynków musi spełniać następujące warunki: 

... 

3) Zewnętrzne Surface-y ograniczające model 3D budynku (BoundarySurface) muszą składać 

się z płaszczyzn określonych jako poprawne obiekty typu Polygon, który zdefiniowano 

w specyfikacji OGC dla płaszczyzn 2D (opublikowanej pod adresem: 

http://www.opengeospatial.org/standards/citygml). 

  

Czy powyższe zapis należy rozumieć tak, że Zamawiający wymaga użycia tylko trzech 

wskazanych typów BoundarySurface do utworzenia każdego modelu 3D? Czy w takim razie 

powierzchnie, które mogłyby zostać zakwalifikowane jako np. OuterFloorSurface powinny 

zostać zapisane jako RoofSurface? Czy należy też rozumieć (co zdaje się potwierdzać struktura 

przykładowego pliku gml) , że wszystkie struktury dachowe (o których mowa w punkcie IV.1.1  

4.) powinny być reprezentowane tylko przez powierzchnie RoofSurface lub WallSurface, a nie 

mieć reprezentacji w węzłach BuildingInstallation (outerBuildingInstallation)? 

 

Rys. 6. Przykład ze specyfikacji OGS - czy należy rozumieć, że zaznaczona na tym przykładzie 

powierzchnia OuterFloorSurface powinna według SOPZ zamodelowana jako RoofSurface? 

Odpowiedź: 

Wszystkie struktury powinny być zamodelowanie z wykorzystaniem jedynie tych trzech typów 

powierzchni wskazanych w Rozdziale IV.1.3 punkt 3 Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy 

http://www.opengeospatial.org/standards/citygml


 

Opis Przedmiotu Zamówienia. W związku z powyższym fragmenty typu OuterFloorSurface należy 

zakwalifikować do RoofSurface. 

 

Pytanie nr 32 

/dot. Załącznik nr 2 do SIWZ § 6 ust. 12 pkt 2)/ 

Wykonawca w terminie maksymalnie 5 dni od daty otrzymania Wezwania zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu Propozycję. 

Czy w przypadku, gdy wezwanie Zamawiającego budzi wątpliwości Wykonawcy i w związku  

z Tym Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o wyjaśnienie treści wezwania, to czy czas na 

przygotowanie Propozycji zostawanie wydłużony o okres oczekiwania na wyjaśnienia 

Zamawiającego ? 

Odpowiedź: 

W przypadku wystąpienia przez Wykonawcę o wyjaśnienie wątpliwości co do zakresu prac 

wskazanym w Wezwaniu, czas na przygotowanie Propozycji zostanie wydłużony o okres 

oczekiwania  Wykonawcy na wyjaśniania Zamawiającego. 

Pytanie nr 33 

/dot. Załącznik nr 2 do SIWZ § 8 ust. 4/ 

Jaki zakres czynności obejmowało będzie „sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem prac 

po stronie Wykonawcy” przez Zamawiającego lub podmiot przez Zamawiającego 

upoważniony ? 

Odpowiedź: 

Nadzór, o którym mowa w § 8 ust. 4, dotyczy nadzoru nad prawidłową i zgodną z zapisami Umowy 

i SOPZ realizacją zamówienia. 

 

Pytanie nr 34 

/dot. Załącznik nr 2 do SIWZ § 9 ust. 3 pkt 1)/ 

Co należy rozumieć przez pojęcie "opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z Etapów" ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów § 9 ust. 3. Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 

2 do SIWZ – Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 35 

/dot. Załącznik nr 2 do SIWZ § 9/ 



 

Czy w związku z tym, że zakres umowy zawiera także Asystę Wykonawczą, a podstawą 

naliczania kar jest wartość całego zamówienia Zamawiający widzi możliwość powiązania kar  

z wynagrodzeniem za dany Etap ? Czy Zamawiający widzi możliwość wprowadzenia zapisu 

ograniczającego maksymalne wysokości kar dla całej Umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów § 9 ust. 3. Zamawiający publikuje zmieniony 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 36 

/dot. Załącznik nr 2 do SIWZ § 6 ust. 2/ 

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem wady? 

Odpowiedź: 

Pod pojęciem wady Zamawiający rozumie realizację Przedmiotu Umowy niezgodnie z wymogami 

Umowy i SOPZ. 

 

Pytanie nr 37 

/dot. Załącznik nr 2 do SIWZ § 9 ust. 3 pkt 2)/ 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu 

„0,2% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, za pierwsze 

dostarczenie do odbioru danego Bloku zawierającego wady” 

na 

„0,2% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, za drugie 

dostarczenie do odbioru danego Bloku zawierającego wady” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów § 9 ust. 3. Zamawiający publikuje zmieniony 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 38 

/dot. Załącznik nr 2 do SIWZ § 6 ust. 2/ 

 Czy Zamawiający może wyjaśnić co rozumie pod pojęciem „wady” określonym w tym 

paragrafie tzn.: 

a. Czy błąd w nazewnictwie jakiegokolwiek pliku, brak któregoś z plików uznaje się za 

wadę i Zmawiający będzie weryfikował dane pod tym kątem 90 dni zgodnie  

z punktem 7 niniejszego paragrafu? 



 

b. Czy źle zinterpretowany/ narysowany 1 budynek w bloku uznaje się za wadę  

i dyskwalifikuje przekazanie danego bloku do odbioru 

Odpowiedź: 

Pod pojęciem wady Zamawiający rozumie realizację Przedmiotu Umowy niezgodnie z wymogami 

Umowy i SOPZ. 

 

Pytanie nr 39 

/dot. Załącznik nr 2 do SIWZ § 9 ust. 3/ 

Naliczanie kar za wady w wykonaniu opracowania – W przypadku gdy wykonawca odda do 

odbioru etap opracowania w którym w 5 blokach zostaną stwierdzone wady, zwróci te dane  

Wykonawcy do poprawy, i w wyznaczonym czasie Wykonawca odda produkt bez wad 

Zamawiający będzie miał prawo naliczyć kary w następujący sposób: 

c. Zgodnie z §9 ust. 3, pkt 1 – 0,2% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia  

w wykonaniu etapu 

d. Zgodnie z §9 ust. 3, pkt 2 – 0,2% wartości umowy za pierwsze dostarczenie wadliwego 

bloku razy 5 bloków? 

e. Zgodnie z §9 ust. 3, pkt 3 – jeśli wykonawca odda poprawione bloki w wyznaczonym 

terminie - 0zł? 

Podsumowując, w tym przypadku Zamawiający będzie miał prawo naliczyć kary  

w wysokości 0,2% wartości umowy razy ilość dni opóźnienia w wykonaniu etapu plus 

1% wartości umowy za przekazanie błędnych 5 bloków do pierwszej kontroli. Czy 

oferent dobrze rozumie intencje Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów § 9 ust. 3. Zamawiający publikuje zmieniony 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 40 

/dot. Załącznik nr 2 do SIWZ § 9 ust. 3/ 

Czy w przypadku jeśli Wykonawca przekaże w terminie wynikającym z harmonogramu dany 

Etap opracowania, w którym np. jeden blok będzie zawierał błąd i Wykonawca otrzyma 

Raport kontroli wskazujący na konieczność wykonania poprawy to czy w Zamawiający 

naliczy kary umowne wynikające z §9 ust. 3, pkt 1 jak oraz §9 ust. 3, pkt 2 jednocześnie? 

Odpowiedź: 



 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów § 9 ust. 3. Zamawiający publikuje zmieniony 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 41 

/dot. Załącznik nr 2 do SIWZ § 6 ust. 13/ 

Ponieważ zapisy tego punktu wskazują, że w przypadku stwierdzenia wad i nie usunięcia ich  

w wyznaczonym terminie (w ramach Asysyty Wykonawczej) skutkuje naliczeniem 

odpowiednich kar proporcjonalnie do okresu dostarczenia wyników zleconych prac bez Wad 

proszę o wskazanie czy Zamawiający deklaruje maksymalny okres w jakim Zamawiający 

będzie zobligowany do odbioru tych prac? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów § 6 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów § 6 ust. 11 Wzoru umowy.  

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 42 

/dot. Załącznik nr 2 do SIWZ § 4 ust. 4/ 

 Co należy rozumieć przez  ilość "opracowanych modeli 3D budynków" występujące w § 4 

ust. 4 umowy?.  

a) Czy jest to ilość zleconych do opracowania budynków, które podlegają analizie przez 

Wykonawcę? (Odpowiadająca ilości obrysów budynków zawartych w danych BDOT10k 

przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego)? 

b) Czy jest to finalna ilość budynków, dla których możliwe było wykonanie modeli a wiec bez 

budynków, o których mówią zapisy załącznika nr 1 do SIWZ pkt IV.1.1.7. oraz pkt IV.1.1.8. (W 

takiej sytuacji finalna wartość zamówienia była by uzależniona od jakości Materiałów PZGiK 

przekazanych przez Zamawiającego)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów § 4 ust. 4. Zamawiający publikuje zmieniony 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 43 

/dot. Załącznik nr 2 do SIWZ § 6/ 

Ze względu na charakter Materiałów przekazywanych Wykonawcy, pochodzących z różnych 

opracowań, ich potencjalną niespójność a jednocześnie mając na uwadze wielkość 



 

opracowania oraz jego złożoność w ocenie Wykonawcy bezbłędne wykonanie opracowania 

jest praktycznie nie możliwe.  Czy w związku z tym Zamawiający przewiduje określenie 

akceptowalnego poziomu błędów dla Bloku np. 5%,  poniżej którego uzna jego opracowanie 

za poprawne i dokona odbioru Bloku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości odbioru Bloku z wadami w stosunku do wymagań 

postawionych w Umowie i SOPZ. 

 

Pytanie nr 44 

/dot. Załącznik nr 2 do SIWZ § 13 ust. 2 pkt 5)/ 

Zdaniem Oferenta zmiany terminów opisanych w § 13 ust. 2 pkt 5) stanowią istotną zmianę 

realizacji umowy i powinny być wprowadzone Aneksem. Prosimy o zmianę zapisu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje usunięcia zapisów § 13 ust. 2 pkt 5. Zamawiający publikuje zmieniony 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 45 

/dot. SOPZ pkt. I.1./  

Czy Zamawiający przekazując sklasyfikowane dane ALS zakłada, że modelowanie 

budynków będzie się odbywało w oparciu o istniejącą klasę "Building". 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie nr 46 

/dot. SOPZ pkt. III.2./  

Czy dane muszą być udostępniane przez Zamawiającego partiami dla poszczególnych 

Etapów? Czy Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszego przekazania kompletu 

danych do opracowania (jednorazowo lub w 2-3 transzach)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości przekazania całości Materiałów PZGiK na początku 

realizacji umowy, z uwagi na bieżącą aktualizację danych PZGiK w czasie trwania realizacji Umowy.  

Zamawiający dokonuje zmian zapisów Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy poprzez dodanie 

zapisu § 3 ust. 7 o brzmieniu: 



 

Zamawiający na wniosek Wykonawcy może dokonać wcześniejszego przekazania Materiałów PZGiK 

niezbędnych dla realizacji Umowy niż to wynika z zapisów § 3 ust. 1, jednakże ostateczna decyzja co 

do przekazania oraz liczby i zakresu obszarowego przekazywanych Materiałów PZGiK pozostaje po 

stronie Zamawiającego. 

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

Pytanie nr 47 

/dot. SOPZ pkt. III.4.1./  

Wykonawca zgłasza wątpliwości dotyczące skuteczności wymiany informacji (zgłaszania  

i rejestracji zagadnień technicznych i formalnych oraz otrzymywania wyjaśnień do tych 

zgłoszeń) poprzez środowisko Jira biorąc pod uwagę harmonogram dostaw (10 dni na 

opracowanie pierwszego etapu) oraz brak etapu początkowego (pilotażowego), po którym 

nastąpiła by kontrola i wspólne omówienie wyników kontroli pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą w celu uściślenia sposobu wykonania opracowania w szeregu różnych 

możliwych sytuacji.  Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramów 

celem wprowadzenia etapu pilotażowego ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SOPZ – Harmonogram realizacji 

zamówienia. 

W zmodyfikowanym harmonogramie przewidziano przerwę pomiędzy Etapem 1, a Etapem 2 celem 

wyjaśnienia zagadnień pojawiających się w trakcie realizacji prac dla Etapu nr 1.  

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia. 

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

Pytanie nr 48 

/dot. SOPZ pkt. IV.1.1.6./  

Co należy rozumieć przez pojęcie "powierzchnie współpłaszczyznowe", które zgodnie  

z zapisem SOPZ jeśli posiadają przynajmniej jedną wspólną krawędź muszą zostać 

zamodelowane jako jeden Polygon ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów Rozdziału IV.1.1. punkt 6 Załącznika nr 1 do 

SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Punkt 6 Rozdziału IV.1.1. SOPZ otrzymuje 

brzmienie: 



 

„Powierzchnie współpłaszczyznowe (kąt między płaszczyznami na których się znajdują nie 

przekracza 2 stopni), posiadające przynajmniej jedną wspólną krawędź w ramach jednego modelu 

budynku, muszą zostać zamodelowane jako jeden Polygon.” 

Pytanie nr 49 

/dot. SOPZ pkt. IV.1.1.7./  

Warunek występowania min. 3-ech punktów w danych ALS, przypadających na każdą  

z płaszczyzn tworzących dach zmusza Wykonawcę modelowania do niemalże 100% 

skuteczności w modelowaniu budynków. W jaki sposób warunek ten będzie weryfikowany 

przez Zamawiającego? Ponieważ  przy bardzo małej ilości punktów nie można mieć 

pewności, ze te, które są to punkty odbite od połaci dachowych a nie np. od kominów, anten 

itp. Dodatkowo występowanie trzech lub nawet większej ilości punktów, ale w położeniu 

współliniowym lub bliskim współliniowego nie pozwoli na jednoznaczne zamodelowanie 

takiej płaszczyzny.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów Rozdziału IV.1.1 Załącznika nr 1 do SIWZ – 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.  

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia. 

 

Pytanie nr 50 

/dot. SOPZ pkt. IV.1.1.8./  

Czy (a jeśli tak, to w jaki sposób) należy zamodelować budynek, gdy obrys przyziemia 

budynku z BDOT jest sytuacyjnie szerszy niż zakres danych ALS dotyczących połaci 

dachowych tego budynku ? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź tożsama jak odpowiedź na pytanie nr 5. 

 

Pytanie nr 51 

/dot. SOPZ pkt. IV.1.1.8./  

Czy (a jeśli tak, to w jaki sposób) należy zamodelować budynek, gdy kształt obrysu 

przyziemia budynku z BDOT jest inny niż wynika z danych ALS, np. obrys z BDOT wskazuje 

na występowanie dodatkowych części budynków lub przybudówek, które nie występują w 

danych ALS ? 

Odpowiedź: 



 

Odpowiedź tożsama jak odpowiedź na pytanie nr 5 

 

Pytanie nr 52 

/dot. SOPZ pkt. IV.1.2.7./  

Czy np.: wartość 1030 (w polu bldg:roofType) stosujemy jedynie w sytuacji, gdy mamy tylko 

dwie płaszczyzny dachowe, którymi modelujemy połać dachową, czy również w sytuacji, gdy 

płaszczyzn, którymi modelujemy połać dachową jest więcej np.:  płaszczyzny o różnym 

nachyleniu (dach mansardowy, dach naczółkowy) lub dodatkowe jaskółki, lukarny itp.? Czy 

też w takiej sytuacji tzn. gdy płaszczyzn modelujących połać dachowa jest więcej należy 

przypisać wartość 1130? Analogiczne pytanie dotyczy pozostałych wartości pola 

bldg:roofType (poza 1130) tzn. czy odpowiednia wartość stosujemy jedynie w sytuacji, gdy 

budynek modelujemy zgodnie z opisem kodu (tzn. dach jednospadowy jedną płaszczyzną 

dachową, dach czterospadowy czterema płaszczyznami itd.), czy również w sytuacji, gdy 

płaszczyzn którymi modelujemy połać dachową jest więcej, ale zasadnicza bryła odpowiada 

jednemu z tych kodów ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający publikuje Katalog typów dachów stanowiący Załącznik 9 do SOPZ. 

Zamawiający wymaga aby atrybut RoofType został przypisany przy uwzględnieniu wszystkich 

zamodelowanych płaszczyzn dachu, zatem w przypadku zamodelowania jaskółek itp. elementów 

należy przypisać typ 1130 - Kombinacja różnych form dachowych.  

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia. 

  

Pytanie nr 53 

/dot. SOPZ pkt. IV.1.2.7./  

W nawiązaniu do poprzedniego pytania analogiczne pytanie tzn.: Jaką wartość należy 

przypisać w polu bldg:roofType  w sytuacji, gdy w ramach pojedynczego obrysu z BDOT 

oprócz zasadniczej bryły budynku znajdują się jeszcze przybudówki (np. ganki, garaże itp.) 

których zadaszenie nie stanowi przedłużenia zasadniczej połaci dachowej ale znajduje się na 

innej wysokości lub posiada inne nachylenie ? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź tożsama jak odpowiedź na pytanie nr 52. 

 

Pytanie nr 54 



 

Biorąc po uwagę zapisy §9 (Kary umowne) oraz §6 (Zasady odbioru) należy założyć, że nieuniknione 

jest naliczenie kar umownych przez Zamawiającego. Przy przybliżonej liczbie bloków (powiatów) 

przypadającej na każdą część zamówienia, kara wyniesie 0,2% brutto x 100 bloków, czyli około 20% 

wartości zamówienia brutto. Powyższe obliczenie dotyczy przypadku, gdy każdy blok będzie 

zaakceptowany po pierwszej poprawie (w drugiej iteracji kontroli)  i w terminie narzuconym przez 

Zamawiającego. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, kara umowna będzie jeszcze większa. 

Doświadczenie z projektem ISOK wskazuje, że zaledwie minimalny procent bloków uzyskał 

akceptację w pierwszej kontroli. Duża skala projektu, budżet, bezprecedensowy przedmiot 

zamówienia w Polsce, wszystkie te czynniki wskazują, że obawy Wykonawcy są w pełni 

uzasadnione. Czy Zamawiający zmieni zasady nakładania kar umownych na mniej restrykcyjne, 

które będą się odnosiły do wartości poszczególnego bloku, nie zaś całkowitej wartości Zamówienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów § 9 ust. 3. Zamawiający publikuje zmieniony 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 55 

Wykonawca zwraca uwagę na krótki termin realizacji Umowy względem terminu dostarczenia 

danych niezbędnych do wykonania 1 etapu (10 dni). Przy niewspółmiernie długim terminie kontroli 

Bloku (§6 pkt. 7), który wynosi 90 dni oraz minimalnym terminie poprawy, wynoszącym 10 dni, 

zasadnym jest skrócenie terminu dostawy materiałów źródłowych dla pierwszego etapu opracowania. 

Czy Zamawiający skróci termin odbioru materiałów PZGiK dla pierwszego etapu Zamówienia?  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje o zmianie zapisów Załącznika nr 1 do SOPZ – Harmonogram realizacji 

zamówienia.  Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia Rozdziału III.2 punkt 4 SOPZ.  

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.  

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia. 

 

Pytanie nr 56 

Algorytm naliczania kar umownych opisany w §9 (Kary umowne) pkt. 3. 2) odnosi się do całkowitej 

wartości zamówienia brutto oraz liczby przekazanych do kontroli bloków. Nie jest bezpośrednio 

powiązany z wartością bloku. Dla pierwszych etapów oraz ich krótkich terminów realizacji względem 



 

odbioru materiałów PZGiK (tylko 10 dni kalendarzowych w pierwszym etapie) mało realna jest 

akceptacja w pierwszej kontroli. Mało prawdopodobna jest również akceptacja w 2 iteracji, skoro 

Katalog błędów, z założenia Zamawiającego, podlega ciągłej aktualizacji w trakcie realizacji 

Zamówienia. Czy Zamawiający ma świadomość, że pominięcie procesu iteracyjnego kontroli danych 

od pierwszego etapu opracowania będzie prowadziło do znacznego zwiększenia kosztów realizacji 

zamówienia? Wykonawca będzie kalkulował potencjalne kary na etapie składania oferty.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów § 9 ust. 3. Zamawiający publikuje zmieniony 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 57 

Brak możliwości poprawy bloków bez naliczania kar umownych, choćby w pierwszej iteracji, 

powoduje konieczność kalkulacji dodatkowego kosztu wykonania Zamówienia na etapie składania 

oferty. Czy budżet Zamawiającego również uwzględnia taką rezerwę finansową? Jeśli tak, to na jakim 

poziomie procentowym całości Zamówienia została ona oszacowana?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów § 9 ust. 3. Zamawiający publikuje zmieniony 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 58 

Założenie przez Zamawiającego dostawy bloków pozbawionych jakichkolwiek usterek w pierwszej 

iteracji kontroli przeczy rozdziałowi V pkt. 5), w którym przewiduje się ciągłą aktualizację Katalogu 

błędów w trakcie realizacji zamówienia. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany SIWZ w 

zakresie karania Wykonawcy już w pierwszej iteracji kontroli bloków? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów § 9 ust. 3. Zamawiający publikuje zmieniony 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 59 

Z uwagi na małą precyzję wymagań szczegółowych SOPZ dotyczących Produktów 3D oraz brakiem 

modelowej próbki opracowania, zwracamy się z prośbą o przekazanie Wykonawcom Katalogu 

błędów zawierającego listę przykładów niedopuszczalnych błędów w Produktach 3D jeszcze przed 

składaniem ofert.  

Odpowiedź: 



 

Zgodnie z zapisami Rozdziału IV.1.3 Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia przykładowy plik zawierający strukturę przekazanych plików CityGML stanowi 

Załącznik nr 2 do SOPZ. 

Ponadto Zamawiający publikuje Katalog błędów stanowiący Załącznik nr 3 do SWdW. Zgodnie z 

zapisami Rozdziału V punkt 5 SOPZ Katalog błędów podlega aktualizacji w trakcie realizacji 

zamówienia. 

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia. 

Pytanie nr 60 

Prosimy o udostępnienie wzorcowej próbki danych dla modelu 3D budynków w formacie gml. Takie 

dane umożliwią jednoznaczne wyjaśnienie wątpliwości, które pojawią się podczas budowania modeli 

3D budynków, a przede wszystkim pozwolą rzetelnie wycenić koszty zamówienia. Zamawiający 

założył prowadzenie Katalogu błędów i jego bieżącą aktualizację, a jednocześnie wprowadził kary 

umowne od pierwszej iteracji kontroli (wyłącznie bezbłędne przekazanie danych już w pierwszym 

przekazaniu danych do kontroli uchroni Wykonawcę od kar umownych). Czy Zamawiający 

udostępni wzorcową próbkę danych jeszcze przez terminem składania ofert? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź tożsama jak odpowiedź na pytanie nr 59. 

 

Pytanie nr 61 

Zasady generowania modeli 3D budynków zawarte w SOPZ, można zaimplementować wprost 

jedynie do prostych budynków. Prosimy o uszczegółowienie zasad w zakresie tworzenia modeli 

budynków o wielobryłowej konstrukcji, zawierających elementy owalne, ściany boczne o nachyleniu 

różnym od pionowego. Jako przykład takiego budynku można podać budynek centrum handlowego 

"Złote Tarasy" w Warszawie (poniżej zobrazowany na ortofotompaie). 



 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami zmienionego Rozdziału IV.1.1 punkt 3 SOPZ płaszczyzny ścian w tworzonych 

modelach 3D budynków muszą zachować warunek prostopadłości w stosunku do Płaszczyzny 

przyziemia. Jako ściany należy zamodelować wszystkie płaszczyzny wychodzące bezpośrednio z 

obrysu w danych BDOT10k oraz pozostałe pionowe lub prawie pionowe (odchylenie od pionu nie 

większe niż 2 stopnie) płaszczyzny, których wysokość jest większa bądź równa 3 metry. 

Wszelkie nietypowe konstrukcje dachów znajdujące się w obrębie jednego obrysu w danych 

BDOT10k,  z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału IV.1.1 punkt 8,  należy zamodelować jako jeden 

dach, z uwzględnieniem elementów o wymiarach wskazanych w Rozdziale IV.1.1 punkt 4  SOPZ 

oraz o typie dachu określonym jako 1130. 

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia. 

Pytanie nr 62 

SOPZ zakłada integrację danych BDOT10k z danymi LiDAR. Są to dane charakteryzujące się 

różną dokładnością i znaczących różnicach aktualności. Prosimy o uszczegółowienie metodologii 

procesu modelowania brył budynków w przypadku rozbieżności danych. Poniżej przedstawiamy 

przykłady porównania danych BDOT10k (żródło: geoportal.gov.pl) z danymi wygenerowanymi 

automatycznie z chmury ALS (czarny wektor) 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź tożsama jak odpowiedź na pytane nr 5. 

 

Pytanie nr 63 

Dane ALS co do zasady tworzą płaszczyzny dachów wraz z nawisem. SOPZ wymaga aby model 

został "przycięty do obrysu przyziemia. W niektórych przypadkach powodować to może tworzenie 

modeli "nienaturalych". Prosimy o uszczegółowienie procedury modelowania w takich przypadkach. 

Poniżej przedstawiony jest adekwatny przykład sytuacji. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź tożsama jak odpowiedź na pytane nr 5. 

Pytanie nr 64 

W rozdziale IV.1.4 SOPZ punkt 2 opisane są graniczne warunki dokładnościowe modeli względem 

chmury ALS. Prosimy o uszczegółowienie podpunktu 1. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem 



 

minimalnej odległości polygonu od płaszczyzny utworzonej na punktach ALS? Czy tyczy się to ścian 

budynków czy dachów, czy innych elementów?  

Odpowiedź: 

Odpowiedź tożsama jak odpowiedź  na pytanie nr 21. 

 

Pytanie nr 65 

W związku z zapisem  par 6 . ust. 10 Wzoru Umowy stanowiącym Zał. Nr  2 do SIWZ  „Blok uważa 

się za odebrany przez Zamawiającego w przypadku podpisania przez Komisje Protokołu odbioru 

Bloku” czy Wykonawca dobrze interpretuje zapis Umowy uważając, iż za datę odbioru Zamawiający 

będzie uważał datę zgłoszenia do odbioru Produktu , który następnie zostanie odebrany przez 

Komisję bez uwag, czy datę podpisania Protokołu przez Komisję. Zgodnie z powszechnie 

akceptowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego Zamawiający winien uznać za datę odbioru datę 

zgłoszenia przez Wykonawcę Produktu, który został następnie odebrany bez uwag, gdyż w 

Wykonawca nie ma wpływu na przebieg odbioru prowadzonego przez Zamawiającego , czas jaki jest 

mu niezbędny na weryfikację produktu , stąd nie może być obciążony w tym zakresie ujemnymi 

skutkami prawnymi związanymi z upływem czasu. Stąd prosimy o doprecyzowanie zapisu to stanu 

zgodne z bezwzględnie obowiązującym prawem  lub w odpowiedzi uznanie ww. poglądu za 

właściwy jeżeli chodzi o wykładnię ww. zapisu Umowy?    / wyrok SN z dnia 5 marca 1997 roku 

sygn. akt II CKN28/97 /  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów § 6 ust. 10. Zamawiający publikuje zmieniony 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 66 

W związku z zapisem par. 9 ust. 3 pk1 i 2 Wzoru Umowy stanowiącym Zał. Nr 2 do SIWZ 

Zamawiającym ma prawo do naliczania kar umownych za opóźnienie  w wykonania któregokolwiek 

z Etapów w wysokości 0,2 %  naliczanej od całości wynagrodzenia brutto . Czy w związku z tym 

należy rozumieć ten zapis w ten sposób , iż np. opóźnienie w realizacji dt. 2 % (Część 1 , Etap 1 - 25 

tyś. Budynków)  np. o 2 dni,  będzie uprawniał Zamawiającego do naliczenia kar w wysokości 

ustalanej od wynagrodzenia całkowitego ? W ocenie Wykonawcy taki zapis wprost jest sprzeczny z 

treścią art. 484 par. 2 kodeksu cywilnego. Kara umowna, podobnie jak odszkodowanie, którego jest 

surogatem nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia uprawnionego    ( SN III CSK 

198/08 z dnia 16.01.2009 r. lex nr 523684 ; wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 

17.12.2008 r. V ACa 483/08 , Lex nr 491137)  . Wprawdzie kara umowna przysługuje bez względu 



 

na wysokość poniesionej szkody, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 484 § 1 k.c., ale wysokość 

poniesionej szkody ma znaczenie przy dokonywaniu oceny, czy w konkretnym przypadku kara 

umowna jest rażąco wygórowana w rozumieniu przepisu art. 484 § 2 k.c. (wyrok SA w Gdańsku z 

dnia 08.02.2016 r sygn. akt I ACa 444/15 ) .  Ocena wysokości kary umownej w kontekście jej 

rażącego wygórowania może być dokonywana na podstawie takich kryteriów, jak   stosunek wartości 

kary umownej do wartości świadczenia spełnionego przez dłużnika z opóźnieniem, porównanie 

wartości kary umownej z wartością szkody powstałej po stronie wierzyciela wskutek niewykonania 

lub nienależytego wykonania zobowiązania. Wysokość kary umownej musi być adekwatna do 

okoliczności danej sprawy. Powinno się uwzględniać nie tylko stosunek wysokości tej kary do szkody 

zamawiającego, ale też do wysokości wynagrodzenia wykonawcy i tego czy wykonanie prac w 

terminie było realne   (SN w wyroku sygn. akt IV CSK 223/15;  wyrok Sądu Apelacyjnego w 

Warszawie z dnia 15 maja 2015 roku sygn. akt VI ACa 1937/13; tak samo Sąd Apelacyjny w 

Katowicach w wyroku z dnia 24.01.2012 sygn. akt V ACa 688/12). 

 

Bezwątpienia naliczenia Wykonawcy kary umownej w świetle ww. zapisu Umowy od wysokości 

całego wynagrodzenia w wysokości kilkuset razy nawet większej , aniżeli wartość odbieranej części 

przedmiotu Umowy, powoduje, że w świetle art. 484  par. 2 kc ww. zapisy są sprzeczne z 

bezwzględnie obowiązującymi przepisami  prawa i winny zostać dostosowane do wymogów 

stawianych w ww. przepisie w kontekście żądanych kar umownych. Stąd też    wnosimy o udzielenie 

odpowiedzi na postawione pytanie, czy w związku ze sprzecznością ww. zapisu z prawem w świetle 

ww. orzecznictwa SN , Zamawiający przyjmuje , za obowiązujące zapisy ustawowe i będzie naliczał 

kary umowne od wartości danego Etapu prac , będących przedmiotem odbioru , a nie od wartości 

całego Kontraktu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów § 9 ust. 3. Zamawiający publikuje zmieniony 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 67 

Co Zamawiający rozumie poprzez warunek, że „Modele 3D budynków muszą posiadać wszystkie 

struktury dachowe (z zastrzeżeniem punktu 5), których przynajmniej jeden wymiar płaski przekracza 

4.0 m lub powierzchnia jest większa niż 10 m2, a maksymalna różnica wysokości względem 

otaczających elementów budynku jest większa niż 1.5 m.” ? 

 



 

Czy w warunku tym chodzi Zamawiającemu o najkrótszy bok lub powierzchnię pojedynczej 

najmniejszej płaszczyzny elementu na dachu (np. lukarny, jaskółki, komina)?  Patrz Rys.1a.  

Czy też chodzi o najkrótszy bok lub powierzchnię całego elementu na dachu? Patrz Rys.1b. 
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Rys.1a 

 

Rys.1b 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów Rozdziału IV.1.1 punkt 4 SOPZ. Punkt 4 

Rozdziału IV.1.1. SOPZ otrzymuje brzmienie: 



 

Modele 3D budynków muszą posiadać wszystkie widoczne w danych ALS struktury dachowe, których 

przynajmniej jeden wymiar płaski przekracza 4 m i powierzchnia jest większa niż 10 m2, a 

maksymalna różnica wysokości względem otaczających elementów budynku jest większa niż 1.5 m. 

Wymienione warunki odnoszą się do całego elementu na dachu, po zrzutowaniu na płaszczyznę XY, 

czyli zgodnie z rys. B. 

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia. 

Pytanie nr 68 

Co Zamawiający rozumie pod sformułowaniem, iż modele 3D budynków muszą posiadać wszystkie 

struktury dachowe, których maksymalna różnica wysokości względem otaczających elementów 

budynku jest większa niż 1.5 m?  

 

Co Zamawiający definiuje jako „otaczające elementy budynku”? Prosimy o zamieszczenie 

przykładowego rysunku w udzielonej odpowiedzi. 

Odpowiedź: 

Zamawiający rozumie to jako maksymalną wysokość względem płaszczyzn które zostałyby w tym 

miejscu utworzone w przypadku niezamodelowania danej struktury dachowej. 

 

Pytanie nr 69 

Czy w przypadku gdy powierzchnia jednego z poligonów modelu 3D budynku będzie mniejsza niż 

2.0 m2 (co może wynikać ze struktury dachu, patrz Rys.2)  - czy będzie to traktowane przez 

Zamawiającego jako błąd w modelowaniu budynku? 

 

Rys.2 



 

 

Odpowiedź: 

Jeśli krawędź w danych BDOT10k nie posiadała żadnych dodatkowych punktów załamania, to będzie 

to uznane za wadę. W przypadkach wskazanych przez Wykonawcę w treści pytania zaznaczone 

fragmenty ścian nie powinny być wyodrębnione jako niezależne poligony, tylko powinny stanowić 

fragment jednego poligonu tworzącego ścianę. 

 

Pytanie nr 70 

Co Zamawiający traktuje jako poligony współpłaszczyznowe? Czy w przypadku gdy powierzchnie 

współpłaszczyznowe, posiadające przynajmniej jedną wspólną krawędź w ramach jednego modelu 

budynku są zamodelowane jako kilka poligonów, bo wynika to z konstrukcji dachu (patrz Rys.3), 

będzie to traktowane jako błąd w modelowaniu budynku? 

Jakie przesłanki kierują Zamawiającym, że nie dopuszcza możliwości istnienia w modelu 3D 

budynku kilku poligonów współpłaszczyznowych, co wskazywałoby na użycie konkretnego 

oprogramowania konkretnego producenta, tym samym ograniczając konkurencję i eliminując inne 

uznane rozwiązania informatyczne? 

 

Rys.3 



 

 

Odpowiedź: 

Kształt dachu nie może mieć wpływu na liczbę płaszczyzn tworzących ściany budynku, a jedynie na 

przebieg jej górnej krawędzi w ramach jednego poligonu. Zobrazowana sytuacja, jeśli krawędź w 

danych BDOT10k nie posiadała żadnych dodatkowych punktów załamania, będzie uznana za wadę. 

Podejście takie nie wynika z narzucania jakichkolwiek ograniczeń w stosowanym przez 

Wykonawców oprogramowaniu, a z oczekiwań Zamawiającego względem produktu wynikowego. 

Obecność w jednym Modelu 3D budynków stycznych krawędziami, współpłaszczyznowych 

poligonów spowoduje utrudnienia w analizach przestrzennych na wynikowych danych, a także 

zwiększy objętość danych poprzez powtarzanie informacji o tych samych punktach. 

 

Pytanie nr 71 

Jak Wykonawca ma postąpić w przypadku gdy brak jest min. 3 punktów tylko na niektórych 

płaszczyznach tworzących dach, a wymagających modelowania lub gdy jest więcej niż 3 punkty na 

danej płaszczyźnie dachu wymagającej zamodelowania, ale ich rozmieszczenie nie pozwala na 

poprawne zamodelowanie płaszczyzny (patrz Rys.4)? Czy w takich przypadkach Wykonawca może 

pominąć budynek przy modelowaniu, czy ma zastosować bardziej czasochłonną metodę manualnej 

stereodigitalizacji na zdjęciach lotniczych? 

W opinii pytającego minimalna ilość punktów danych ALS (min. 3) przypadających na każdą z 

płaszczyzn dachu podlegającą modelowaniu jest niewystarczająca. 

Rys.4  



 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Rozdziału IV.1.1. Załącznika nr 1 do SIWZ – 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, w szczególności dodaje punkt 8 w cytowanym rozdziale 

o brzmieniu: 

„W sytuacji gdy pokrycie obrysu budynku w danych BDOT10k obrysami punktów w danych ALS 

sklasyfikowanych jako Building (obliczone zgodnie z zapisami w rozdziale IV.2 punkt 4.2) wyniesie 

mniej niż 95,00%, należy ten budynek pominąć przy modelowaniu i umieścić go w pliku w formacie 

SHP, zawierającym obrysy budynków bez modeli wraz z atrybutami. Plik ten stanowi trzeci Produkt 

3D, opisany w rozdziale IV.3.” 

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia. 

 

Pytanie nr 72 

Czy dostarczone przez Zamawiającego dane BDOT10k są wolne od błędów topologicznych (np. 

przecinające się obrysy budynków) i kompletne (uzupełnione wszystkie atrybuty opisowe niezbędne 

do przekazania produktu końcowego)? Czy Wykonawca ma obowiązek sprawdzić i poprawić 

ewentualne błędy topologiczne i kompletność danych BDOT10k? 

Odpowiedź: 



 

Produkty 3D kontrolowane będą względem przekazanych Materiałów PZGiK, zatem błędy Modeli 

3D budynków wynikające wprost z błędów w materiałach nie będą przez Zamawiającego uznawane 

za wadę. Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy poprawy błędów znajdujących się w Materiałach 

PZGiK. 

 

Pytanie nr 73 

Jak Wykonawca ma postąpić w przypadku gdy obrys dachu budynku w danych ALS znacząco 

odbiega kształtem od obrysu budynku z BDOT10k  

(patrz Rys.5 i 6)? 

Rys.5 

 

Rys.6 

 

Odpowiedź: 

Należy zamodelować budynek na podstawie obrysu z BDOT10k: 

  

obrys budynku z BDOT10k na tle danych 

ALS i ortofotomapy 
budynek zamodelowany na 

podstawie obrysu z danych ALS 
budynek zamodelowany na 

podstawie obrysu z BDOT10k 

obrys budynku z BDOT10k na tle 

danych ALS i ortofotomapy 
budynek zamodelowany na 

podstawie obrysu z danych ALS 
budynek zamodelowany na 

podstawie obrysu z BDOT10k 



 

W przypadku widocznym na rys. 6, gdy obrys będzie znacząco odbiegał od danych ALS, to 

zastosowanie będą wtedy zapisy o pominięciu budynku z modelowania, zgodnie z Rozdziałem IV.1.1 

punkt 8 zmodyfikowanego SOPZ. 

 Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia. 

Pytanie nr 74 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość generowania płaszczyzny przyziemia na podstawie punktów 

klasy Ground danych ALS (na podstawie której wygenerowany jest NMT)? Jeżeli nie, to jaka może 

być dopuszczalna odchyłka NMT od klasy Ground?  

Zdaniem pytającego warunek, że „wysokość całej płaszczyzny przyziemia należy określić jako 

wysokość najniżej położonego punktu budynku, wyznaczonego z przecięcia obrysu budynku 

z BDOT10k z numerycznym modelem terenu o oczku siatki równym 1m” znacząco ogranicza wybór 

oprogramowania dostępnego na rynku. 

Odpowiedź: 

Warunek wyznaczenia wysokości płaszczyzn przyziemia na podstawie danych NMT, a nie 

źródłowych danych ALS nie wynika z próby ograniczenia oprogramowania, lecz z wymogów 

jednoznacznego określenia tej wysokości i spójności z NMT, na którym docelowo mają być 

posadowione Modele 3D budynków w planowanej do wdrożenia w projekcie CAPAP usłudze 

sieciowej. 

 

Pytanie nr 75 

W ilu procentach dany dach musi odpowiadać danemu typowi dachu, żeby nadać mu odpowiedni 

atrybut bldg:roofType? Czy Zamawiający posiada i może udostępnić katalog przykładowych 

budynków o danym typie dachu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający publikuje Katalog typów dachów stanowiący Załącznik nr 9 do SOPZ. 

Przypisany typ zamodelowanego dachu musi być zgodny z Katalogiem typów dachów. 

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia. 

 

Pytanie nr 76 

Czy Zamawiający dopuszcza przekazanie całości materiałów PZGiK na początku realizacji 

umowy?  



 

Sukcesywne przekazywanie danych tuż przed kolejnym etapem powoduje brak możliwości 

swobodnego planowana prac po stronie Wykonawcy oraz może powodować nieplanowane przestoje 

po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź tożsama jak odpowiedź na pytanie nr 46. 

 

Pytanie nr 77 

Zamawiający nie przewidział wprowadzenia tzw. iteracji zerowej przy sprawdzaniu danych. 

Czym to jest podyktowane?  

Z uwagi na dużą liczbę obiektów oraz wartość zamówienia każde odstępstwo od wytycznych przy 

modelowaniu budynków powoduje, że opłacalność realizacji umowy jest bardzo niska, a to może 

pociągnąć brak możliwości ukończenia projektu w terminie z uwagi na kłopoty finansowe 

potencjalnego Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów § 9 ust. 3. Zamawiający publikuje zmieniony 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 78 

Czym podyktowane jest wprowadzenie przez Zamawiającego kar za dostarczenie Bloku z 

wadami liczonymi od łącznej kwoty zamówienia a nie od wartości bloku?  

Takie pozostawienie zapisów umowy powoduje, że niewspółmierna jest kara do wielkości (wartości) 

oddanego błędnego Bloku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów § 9 ust. 3. Zamawiający publikuje zmieniony 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

 

 

Pytanie nr 79 

Prosimy o określenie poziomu dokładności z jakim mają być dostarczone modele 3D budynków. 

Modele 3D budynków mają być opracowane na podstawie danych ALS z projektu ISOK/CAPAP, 

gdzie dokładność klasyfikacji chmury punktów wynosi 95%. Natomiast Zamawiający wymaga 

dostarczenia budynków 3D na poziomie dokładności 100%, co oznacza, że dane wyjściowe mają być 

o większej dokładności niż dane wejściowe. Takie podejście powoduje konieczność edycji 



 

otrzymanych materiałów PZGiK na co nie ma czasu w zaplanowanym przez Zamawiającego 

harmonogramie. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź tożsama jak odpowiedź na pytanie nr 26. 

 

Pytanie nr 80 

Czy Zamawiający posiada i może udostępnić schemat aplikacyjny (plik XSD) umożliwiający 

walidację opracowanych modeli 3D budynków wraz z przypisanymi atrybutami z wymaganym 

formatem plików? 

Odpowiedź: 

Dostępny schemat XSD (http://schemas.opengis.net/citygml/profiles/base/2.0/CityGML.xsd) może 

być wykorzystany do walidacji zgodności struktury pliku ze standardem CityGML. Natomiast 

atrybuty wymagane do wypełnienia przez Wykonawców w formie pól generics należy kontrolować 

niezależnie pod kątem zgodności z zapisami SOPZ. 

 

Pytanie nr 81 

Prosimy o potwierdzenie, że transformer HullAccumulator w programie FME wykorzystuje czysty 

algorytm alpha shape, bez żadnych modyfikacji. Dokumentacja oprogramowania FME nie mówi 

wprost jaki algorytm jest wykorzystywany. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów Rozdziału IV.2. punkt 4 Załącznika nr 1 do SIWZ 

– Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Punkt 4 podpunkt 1 Rozdziału IV.2. SOPZ  otrzymuje 

brzmienie: 

Plik SHP zawierający obrysy wszystkich punktów w danych ALS, sklasyfikowanych jako Building. 

Wyznaczenie obrysów powinno nastąpić poprzez połączenie (dissolve) 1-metrowych buforów wokół 

wszystkich punktów. Zamawiający wymaga struktury plików SHP, na którą składają się wyłącznie 

pliki: *.shp *.shx *.dbf ,*prj. Współrzędne obiektów zapisanych w plikach SHP wyrażone są w 

układzie PL-1992. 

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia. 

Pytanie nr 82 

Prosimy o potwierdzenie czy podpunkt 3 w punkcie 4 IV.2 Raport dostawy należy rozumieć tak, że 

wraz z Raportem dostawy należy przekazać wykaz w formacie .xlsx  zawierający procent 



 

powierzchni pokrycia obrysu budynku z BDOT10K z powierzchnią płaską stworzoną z obrysu 

punktów użytych do modelowania za pomocą algorytmu alpha shape (α=2).   

Jeśli należy rozumieć to inaczej, prosimy o wyjaśnienie gdyż zapis we wskazanym punkcie wydaje 

się nieprecyzyjny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Rozdziału IV.2 punkt 4 Załącznika nr 1 do SIWZ – 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Wymagania postawione przez Zamawiającego odnośnie 

pliku xls, o którym mowa w Rozdziału IV.2 w punkcie 4 podpunkt 2 SOPZ należy rozumieć jako 

przypisanie do każdego budynku przekazanego w danych BDOT10k informacji o procentowym 

pokryciu obrysu z BDOT10k obrysami chmury punktów, opisanymi w punkcie 4 podpunkt 1.  

Szablon pliku .xlsx znajduje się w Załączniku 8 do SOPZ. 

 

Pytanie nr 83 

W „Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia” w pkt IV.1.1.4 jest podany wymóg: 

„Modele 3D budynków muszą posiadać wszystkie struktury dachowe (z zastrzeżeniem punktu 5), 

których przynajmniej jeden wymiar płaski przekracza 4 m lub powierzchnia jest większa niż 10 m², a 

maksymalna różnica wysokości względem otaczających elementów budynku jest większa niż 1.5 m.” 

Jednocześnie w punkcie IV.1.3.1 wymagane jest dostarczenie modeli budynków zgodnie ze 

standardem CityGML 2.0 

„Wykonawca przekaże Zamawiającemu modele budynków wraz z przypisanymi atrybutami w formie 

plików CityGML zgodnych ze standardem 2.0 opublikowanym przez OGC (pod adresem: 

http://www.opengeospatial.org/standards/citygml).” 

Standard ten (tabela poniżej) przewiduje generalizację obiektów, jeżeli mają one wymiar 4x4m – 

więc 16m². Ponadto standard definiuje dokładność położenia punktów utworzonego modelu (X,Y,Z) 

= 2m co jest sprzeczne z punktem IV.1.4.2.1: 

Utworzone modele 3D budynków muszą spełniać graniczne warunki dokładnościowe względem 

danych ALS: 

1) Minimalna odległość od dowolnego punktu Polygon-u modelu 3D budynku, do odpowiadającej 

temu Polygon-owi płaszczyzny utworzonej na punktach z danych ALS nie może przekraczać wartości 

1 m. 

oraz punktem IV.1.4.2.3: 

Maksymalna różnica między wysokością modelu budynku, a maksymalną wysokością budynku 

zmierzoną na podstawie danych ALS (z pominięciem obiektów, które zgodnie z zapisami w rozdziale 

IV.1.1 nie są wymagane do zamodelowania) nie może przekraczać 1 m. 

http://www.opengeospatial.org/standards/citygml)


 

Z uwagi na sprzeczność zapisów SOPZ z wymaganiami dokładnościowymi OGC dla LOD2 prosimy 

o zmianę SOPZ i doprowadzenie do zgodności ze specyfikacją OGC. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza generalizacji obrysów z bazy danych BDOT10k.  

Standard LOD definiuje maksymalne błędy położenia, co nie oznacza, że nie mogą zostać one jeszcze 

zmniejszone. Błędy położenia określone we wskazanej przez Wykonawcę tabeli odnoszą się do 

położenia rzeczywistego, natomiast Produkty 3D kontrolowane będą względem Materiałów PZGiK 

wydanych Wykonawcy (obarczonych pewnym błędem), a nie względem rzeczywistości. W związku 

z  powyższym odniesienie się do wartości błędów wprost ze specyfikacji OGC (2m) spowodowałoby 

wykroczenie dokładności położenia punktów względem rzeczywistości poza standard. 

 

Pytanie nr 84 

Z jakich narzędzi informatycznych Zamawiający zamierza korzystać do wyświetlania i edycji danych 

wynikowych (CityGML) będących przedmiotem niniejszego zamówienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający korzystać będzie m.in. z oprogramowania FZK Viewer, FME, Val3Dity,  CityDoctor, 

Notepad++, CityDB, Microstation oraz innych, w tym dostarczonych do Zamawiającego w ramach 

realizowanego zamówienia na „Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach CAPAP,ZSIN Faza 

II i K- GESUT wraz ze szkoleniami”. 

 

Pytanie nr 85 

Zgodnie z punktem IV.1.3 SOPZ „Nie wyróżniane są obiekty typu BuildingPart”. Czy Zamawiający 

dopuszcza stosowanie elementów Building Part w sytuacji, gdy jeden obrys w BDOT posiada kilka 

różnych dachów. W tym przypadku jedna część budynku byłaby oznaczona jako Building natomiast 



 

pozostałe tworzyłyby dla niego tzw. Building Parts i posiadały inne (niż ta stwierdzona w elemencie 

Building) formy dachowe. 

Pytanie jest podyktowane wynikami analizy otrzymanej po przetworzeniu wszystkich otrzymanych 

od Zamawiającego pól testowych. Z analizy tej wynika, że przy proponowanym przez nas podejściu 

do tej kwestii (Building+BuildingParts):  

- liczba stwierdzonych typów dachów innych (1130) wynosi 46, 

- liczba zbudowanych dachów wynosi 2253 wobec 1340 obrysów pochodzących z BDOT. 

W sytuacji, gdy Zamawiający nie dopuści takiej możliwości, liczba stwierdzonych typów dachów 

oznaczonych w specyfikacji jako Inny (1130) znacznie wzrośnie, gdyż każdy obrys budynku, na który 

złożą się np. dwa dachy zostanie zapisany właśnie jako Inny (1130). 

Odpowiedź: 

Odpowiedź tożsama jak odpowiedź na pytanie nr 4 punkt a. 

Zamawiający publikuje Katalog typów dachów stanowiący Załącznik nr 9 do SOPZ. 

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia. 

 

Pytanie nr 86 

Zgodnie z punktem IV.1.1.8 SOPZ Wykonawca zobowiązany jest stworzyć modele 3D budynków 

dla wszystkich obrysów budynków w przekazanych danych BDOT10k, a także w przypadkach 

nieopisanych, zgłoszonych przez Wykonawcę przed przekazaniem danych do Zamawiającego, w 

których obie strony zgodzą się, iż tworzenie modelu byłoby nieuzasadnione. Prosimy o 

doprecyzowanie, w jakich przypadkach tworzenie modelu może być uznane przez Zamawiającego 

za nieuzasadnione. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów Rozdziału IV.1.1. punkt 8 Załącznika nr 1 do 

SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Punkt 8 Rozdziału IV.1.1. SOPZ otrzymuje 

brzmienie: 

W sytuacji gdy pokrycie obrysu budynku w danych BDOT10k obrysami punktów w danych ALS 

sklasyfikowanych jako Building (obliczone zgodnie z zapisami w rozdziale IV.2 punkt 4.2) wyniesie 

mniej niż 95,00%, należy ten budynek pominąć przy modelowaniu i umieścić go w pliku w formacie 

SHP, zawierającym obrysy budynków bez modeli wraz z atrybutami. Plik ten stanowi trzeci Produkt 

3D, opisany w rozdziale IV.3. 

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia. 



 

 

Pytanie nr 87 

Mając na uwadze zapisy §6 pkt 12.3 Załącznika 2 do SWIZ prosimy o podanie zasad szacowania 

zakresu prac, w tym w szczególności ilości roboczogodzin objętych Asystą Wykonawczą, o której 

mowa w §11 Załącznika 2 do SWIZ. 

Odpowiedź: 

Szacowania liczby roboczogodzin niezbędnych do realizacji prac, których zakres Zamawiający 

określi w Wezwaniu do przedłożenia Propozycji, zgodnie z zapisami § 11 ust. 2 pkt 2 zmienionego 

Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy, dokonuje Wykonawca. Ostateczne ustalenia co do zakresu 

zleconych prac, wynagrodzenia za ich wykonanie oraz terminu wykonania zleconych prac pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą znajdują odzwierciedlenie w Zleceniu. 

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 88 

W przypadku błędnego położenia obrysu budynku występującego w danych źródłowych nastąpi 

przesunięcie dachu tworzonego z danych LiDAR względem przyziemia, przez co dach nie zostanie 

odwzorowany prawidłowo, a ściany budynku będą miały nieprawidłową wysokość. Czy tak 

wytworzony model 3D budynku będzie wg. Zamawiającego poprawny?    

Odpowiedź: 

Odpowiedź tożsama jak odpowiedź na pytanie nr 5. 

 

Pytanie nr 89 

W jaki sposób przebiegać będzie kontrola Bloków przekazanych do odbioru? Prosimy o 

przedstawienie wytycznych, katalogu błędów i algorytmów kontroli produktów będących 

przedmiotem odbioru. 

Odpowiedź: 

Kontrola Bloków będzie obejmowała weryfikację zgodności przekazanego przedmiotu Umowy z 

zapisami SOPZ Umowy.  

Ponadto Zamawiający publikuje Katalog błędów jako Załącznik nr 1 do odpowiedzi (stanowiący na 

późniejszym etapie realizacji zamówienia Załącznik nr 3 do SWdW). Zgodnie z zapisami Rozdziału 

V punkt 5 SOPZ Katalog błędów podlega aktualizacji w trakcie realizacji zamówienia. 

Pytanie nr 90 

Czy Zamawiający zamierza udostępnić Wykonawcom oprogramowanie do kontroli poprawności 

opracowania Bloków przed ich przekazywaniem do odbioru? 



 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zamierza przekazywać Wykonawcy jakiegokolwiek oprogramowania do Kontroli 

Bloków. Zgodnie z zapisami § 8 ust. 5 Załącznika nr 1 do SIWZ – Wzór umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do wdrożenia wewnętrznej kontroli jakości wykonania przedmiotu Umowy. 

 

Pytanie nr 91 

Według SIWZ punkt IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, w harmonogramach dla 

wszystkich części zamówienia, pomiędzy Etapem 1 i 2 występuje 30 dniowa przerwa w realizacji 

zamówienia. Zwracamy się o dokonanie korekty w harmonogramie o ile wystąpienie tej przerwa nie 

wynika z innych celów Zamawiającego.   

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika nr 1 do SOPZ - Harmonogram realizacji zamówienia 

w przedmiotowym zakresie. 

30-dniowa przerwa pomiędzy terminem realizacji przedmiotu Umowy dla Etapu nr 1, a terminem 

odbioru Materiałów PZGiK od Zamawiającego w ramach Etapu nr 2 stanowi okres dla wyjaśnienia 

wszelkich wątpliwości odnośnie realizacji przedmiotu Umowy oraz uszczegółowienia Katalogu 

błędów. 

Pytanie nr 92 

Zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1) i 3) Wzoru Umowy (stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ): 

„Wykonawca zobowiązany jest także do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w 

następujących wysokościach:  

1)     0,2% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, odrębnie za każdy dzień 

opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek z Etapów,  

2)     0,1 % łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień 

uchybienia terminowi, wyznaczonemu na podstawie § 6 ust. 8, dla każdego Bloku odrębnie.” 

Zgodnie z § 3 ust. 1 Wzoru Umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć 

Zamawiającemu przedmiot Umowy w podziale na Bloki, zgodnie z określonym w przywołanym 

ustępie umowy harmonogramem. Bloki również, w ramach poszczególnych Etapów podlegają 

odbiorowi przez Zamawiającego (§ 6 ust. 4 Wzoru Umowy). Zamawiający przewiduje realizację 

przedmiotu Umowy w 6 etapach oraz w podziale na – zgodnie z szacunkami Wykonawcy – średnio 

125 Bloków w każdej z trzech części.  

Przyjęcie obliczania wysokości kar umownych poprzez odniesienie wartości procentowej do 

całkowitego wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu Umowy skutkuje zastrzeżeniem rażąco 

wygórowanych kar umownych. Wskazać należy, że §9 ust. 3 pkt 1) Wzoru Umowy zastrzega karę 



 

umowną za uchybienie terminowi w wykonaniu któregokolwiek Etapu (a zatem części przedmiotu 

Umowy) liczoną od całkowitej wartości wynagrodzenia wykonawcy. Kwota, od której naliczana jest 

kara nie koresponduje z wartością Etapu, co w konsekwencji powoduje zachwianie relacji pomiędzy 

wysokością wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie danego etapu, a wysokością kary umownej za 

opóźnienie.  

Powyższa dysproporcja w jeszcze bardziej wyraźny sposób uwidacznia się w przypadku kary, o 

której mowa w § 9 ust. 3 pkt 1) Wzoru Umowy – kara umowna za niedochowanie terminu wykonania 

jednego z około 125 Bloków naliczana jest od wartości całkowitego wynagrodzenia wykonawcy. W 

konsekwencji niewielkie nawet uchybienie terminowi wyznaczonemu zgodnie z §6 ust. 8 

powodować będzie naliczenie kary umownej, której wartość będzie zbliżona do wartości 

wynagrodzenia należnego za wykonanie danego Bloku.  

Mając powyższe na uwadze Wykonawca wnosi o wprowadzenie następującej zmiany § 9 ust. 3 pkt 

1) i 3) Wzoru Umowy:  

„Wykonawca zobowiązany jest także do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w 

następujących wysokościach:  

1)     0,02% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto za dany Etap, o której mowa w § 4 ust. 1, odrębnie 

za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek z Etapów,  

2)     0,1 %  łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, za wykonanie danego Bloku o którym mowa w § 4 

ust. 1, za każdy dzień uchybienia terminowi, wyznaczonemu na podstawie § 6 ust. 8, dla każdego 

Bloku odrębnie.” 

Ewentualnie wprowadzenie stawek kwotowych za dzień opóźnienia, adekwatnych do wartości 

świadczenia wykonawcy, za którego nienależyte wykonanie naliczana jest kara umowna.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów § 9 ust. 3. Zamawiający publikuje zmieniony 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 93 

Zgodnie z §9 ust. 3 pkt 2 Wzoru Umowy (stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ): „Wykonawca 

zobowiązany jest także do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących 

wysokościach:  

2)     0,2% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 za pierwsze dostarczenie 

do odbioru danego Bloku, zawierającego wady zaś 0,4% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, o 

której mowa w § 4 ust. 1, za każde kolejne dostarczenie do doboru danego Bloku zawierającego wady,  



 

Realizacja przedmiotu Umowy następować ma w ramach Bloków, których liczbę Wykonawca 

szacunek na średnio 125 Bloków w każdej z trzech Części. Naliczanie w tym przypadku kar 

umownych od całkowitego wynagrodzenia wykonawcy, w ocenie Wykonawcy, przesądza samo w 

sobie o zastrzeżeniu rażąco wygórowanej kary umownej. Wartość kary, nawet przy dostarczeniu 

Bloku z niewielkimi wadami, przewyższać bowiem będzie wartość samego Bloku. Zwrócić również 

należy uwagę, że Zamawiający nie formułuje definicji wady.  

Brak zdefiniowania wady powoduje niemożność należytego skalkulowania ceny ofertowej, 

obejmującej ryzyka związane z naliczeniem kar umownych. Brak zdefiniowania pojęcia „wady” 

powoduje bowiem, iż pojęciem tym Zamawiający może objąć każde odstępstwo od określonych 

przez siebie wymagań, choćby miało ono marginalne znaczenie i nie powodowało, iż Blok nie nadaje 

się do celu oznaczonego we Wzorze Umowy.  

Kara naliczona dla Części z tego tytułu wyniosłaby (przy założeniu, że na każdym bloku zostanie 

stwierdzona jakaś wada oraz przy założeniu średniego budżetu przewidzianego dla danej części) 

17.000 zł x 125 Bloków = 2.125.000 zł tylko dla pojedynczego przekazania. Zatem kara za 

niesprecyzowane wady już przy pierwszym przekazaniu Bloków mogłaby skonsumować znaczną 

część wynagrodzenia wykonawcy.  

Nadto Wykonawca wskazuje, iż wykonanie przedmiotu Umowy polega na wykonaniu modeli 3D 

budynków na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł (chmury punktów i NMT ze 

skanowania lotniczego, bazy BDOT10K z opracowań kartograficznych). Jako pewnik należy przyjąć, 

że nie są to dane bezbłędne, zatem, pewien odsetek gotowych produktów (modeli 3D) będzie 

obarczony błędami, wynikającymi z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę. Zastrzeżenie 

bardzo wysokiej kary umownej za niezdefiniowane wady powoduje zatem przeniesienie na 

wykonawcę nad wyraz dużych ryzyk kontraktowych.  

Wykonawca wnosi zatem o zmianę wyżej przywołanego postanowienia Wzoru Umowy poprzez: 

- przyjęcie jako podstawy naliczenia kary wartości Bloku (np. 1/125 wynagrodzenia całkowitego 

wykonawcy) lub wprowadzenie standardowej wartości kwotowej za dzień uchybienia terminowi, 

adekwatnej do wartości Bloku,  

- wprowadzenie definicji „wady”, obejmującej precyzyjny katalog okoliczności, których zaistnienie 

będzie uznawane za wadę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów § 9 ust. 3. Zamawiający publikuje zmieniony 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

Ponadto informuję, iż pod pojęciem wady Zamawiający rozumie realizację Przedmiotu Umowy 

niezgodnie z wymogami Umowy i SOPZ. 



 

 

Pytanie nr 94 

Proszę o potwierdzenie iż Zamawiający nie wymaga wykonania opracowania zgodnie ze 

standardem LoD2 a wyłącznie z wymaganiami zawartymi w SOPZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje wykonania Produktów 3D zgodnie z zapisami SOPZ oraz Umoyą. 

 

Pytanie nr 95 

Czy występujące po I etapie 30-dniowe opóźnienie w rozpoczęciu etapu II należy rozumieć jako 

czas na analizę pierwszych wyników, doprecyzowanie SOPZ jak i zbudowanie katalogu błędów? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź tożsama jak odpowiedź na pytanie nr 91. 

 

Pytanie nr 96 

SOPZ, pkt. V 

Mając na uwadze bardzo nowatorski charakter projektu, bardzo wymagający harmonogram i bardzo 

wysokie kary zwracam się z prośbą o zaplanowanie pilotażowego etapu prac tak aby wymienione w 

SOPZ – Szczegółowe Wytyczne dla Wykonawców były znane przed rozpoczęciem właściwej 

produkcji a tak naprawdę jeszcze przed składaniem ofert gdyż od ich zakresu istotnie zależy nakład 

wymaganych prac manualnych od których w największej części zależą koszty opracowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SOPZ – Harmonogram realizacji zamówienia 

oraz zapisów § 9 ust. 3 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy. 

Ponadto Zamawiający podtrzymuje zapisy Rozdziału V. punkt 2 Załącznika nr 1 do SIWZ – 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia oraz Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy. 

 

Pytanie nr 97 

SOPZ, pkt. IV.1.3.3 

... Nie wyróżniane są obiekty typu BuildingPart. Co w przypadku kiedy w bazie danych BDOT10k 

występuje pojedynczy obrys a w rzeczywistości jest to zabudowa szeregowa dla której zastaną 

oddzielnie zamodelowane wszystkie budynki? 

Odpowiedź: 



 

Odpowiedź tożsama jak odpowiedź na pytanie nr 4 punkt a. 

 

Pytanie nr 98 

SOPZ, pkt. IV.1.1.4 

Czy podane w tym punkcie warunki należy rozumieć łącznie czy rozłącznie? Np. jeśli na krawędzi 

dachu występuje murek o długości większej niż 4 m ale jest niższy niż 1,5 m to należy go 

modelować czy nie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów Rozdziału IV.1.1. punkt 4 Załącznika nr 1 do 

SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Punkt 4 Rozdziału IV.1.1. SOPZ otrzymuje 

brzmienie:   

„Modele 3D budynków muszą posiadać wszystkie widoczne w danych ALS struktury dachowe, 

których przynajmniej jeden wymiar płaski przekracza 4 m i powierzchnia jest większa niż 10 m2, a 

maksymalna różnica wysokości względem otaczających elementów budynku jest większa niż 1.5 m.” 

W związku z  powyższym opisany przez Wykonawcę przypadek nie podlega modelowaniu. 

Pytanie nr 99 

SOPZ. pkt. IV.1.1.8 

Jakie będą kryteria które będą decydowały o tym czy ... tworzenie modelu byłoby 

nieuzasadnione...? Jest to kluczowy element zapisów SOPZ związany z ręcznym modelowaniem 

budynków o skomplikowanym kształcie a przy wymaganiach harmonogramu który zmusza do 

dziennej produkcji ponad 20 000 modeli budynków przez każdego z Wykonawców praktycznie nie 

ma możliwości pytania Zamawiającego o każdy tego typu obiekt którego zamodelowanie 

automatyczne czy półautomatycznie nie będzie możliwe.  

Odpowiedź: 

Odpowiedź tożsama jak odpowiedź na pytanie nr 86. 

 

Pytanie nr 100 

SOPZ, pkt. IV.2.4.1) 

Czy wspomniany wykaz dotyczy jedynie budynków o których mowa w pkt. IV.1.1.8 czy także 

innych? Jeśli tak to jakich innych przypadków? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów Rozdziału IV.1.1. punkt 8 Załącznika nr 1 do 

SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Punkt 8 Rozdziału IV.1.1. SOPZ otrzymuje 

brzmienie: 



 

W sytuacji gdy pokrycie obrysu budynku w danych BDOT10k obrysami punktów w danych ALS 

sklasyfikowanych jako Building (obliczone zgodnie z zapisami w rozdziale IV.2 punkt 4.2) wyniesie 

mniej niż 95,00%, należy ten budynek pominąć przy modelowaniu i umieścić go w pliku w formacie 

SHP, zawierającym obrysy budynków bez modeli wraz z atrybutami. Plik ten stanowi trzeci Produkt 

3D, opisany w rozdziale IV.3. 

Zapis Rozdziału IV.4 punkt 4 podpunkt 1 dotyczy wszystkich budynków niezamodelowanych, a 

zatem dotyczy sytuacji opisanej w rozdziale IV.1.1 punkt 8. 

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia. 

 

Pytanie nr 101 

SOPZ, pkt. IV.1.4.2.1) 

Czy wymieniona w tym punkcie dokładność 1 m nie dotyczy przypadków wynikających z błędnych 

obrysów budynków w bazie danych BDOT10k i czy wymagania z pkt. IV.1.4.2 dotyczą jedynie 

połaci dachowych? 

Odpowiedź: 

Przypadek błędów w Materiałach PZGiK opisany został w odpowiedzi na pytanie 22. Wymagania z 

rozdziału IV.1.4 punkt 2 dotyczą połaci i struktur dachowych.  

 

Pytanie nr 102 

Wzór Umowy § 9 ust. 3 pkt. 1) 

Czy opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek Etapu należy rozumieć jako opóźnienie w 

przekazaniu? Jeśli tak to jakie kryteria będą decydowały o tym czy Zamawiający uzna iż dany Etap 

był wykonany terminie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów § 9 ust. 3. Zamawiający publikuje zmieniony 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

Ponadto informuję, że Zamawiający uzna, iż dany Etap został dostarczony w terminie jeżeli 

najpóźniej w dniu wskazanym w § 3 ust. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy dla danego 

Etapu jako „Termin realizacji przedmiotu Umowy” wpłyną Produkty 3D przewidziane do 

opracowania w danym Etapie. 

 

Pytanie nr 103 

Wzór Umowy § 6 ust. 2 



 

 Czy Zamawiający może wyjaśnić co rozumie pod pojęciem „wady” określonym w tym paragrafie 

tzn. na ile różnego typu drobne błędy jak np. błędne nazewnictwo pliku, pojedynczy błędny model 

3D lub uszkodzony plik będą przyczyną odrzucenia całego bloku/etapu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż pod pojęciem wady Zamawiający rozumie realizację Przedmiotu Umowy 

niezgodnie z wymogami Umowy i SOPZ. 

 

Pytanie nr 104 

Podstawą rozliczenia projektu jest pojedynczy model 3D. Proszę o podanie precyzyjnej definicji 

modelu 3D, np. w przypadku zabudowy szeregowej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza definicję Modelu 3D budynku. Model 3D budynku jest to model budynku 

wykonany zgodnie z zapisami rozdziału IV.1 Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia.  

Zgodnie z zapisami Rozdziału IV.1.1. punkt 1 SOPZ Wykonawca, korzystając z Materiałów PZGiK, 

wykona modele 3D budynków, na które składają się płaszczyzny połaci dachowych, ścian i 

przyziemia, nad obrysami budynków pochodzących z bazy danych BDOT10k.  

W związku z powyższym w przypadku gdy pojedynczy obrys w BDOT10k odpowiada w 

rzeczywistości kilku budynkom w zabudowie szeregowej, model 3D utworzony dla takiego obrysu – 

w rozliczeniu projektu – będzie liczony jednokrotnie. 

 

Pytanie nr 105 

Wzór Umowy § 13 ust. 2 pkt. 5) 

Zmiany terminów opisanych w § 13 ust. 2 pkt. 5) stanowią istotną zmianę realizacji umowy i 

powinny być wprowadzone Aneksem gdyż ma to bezpośredni wpływ np. na wysokość naliczanych 

kar jak i nie ma żadnych szczegółowych warunków przy jakich można i o ile ten czas wydłużyć. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje usunięcia zapisów § 13 ust. 2 pkt 5. Zamawiający publikuje zmieniony 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 106 

dot. SOPZ pkt. III.2 



 

Ze względu na bardzo napięty harmonogram i konieczność odpowiedniego obciążenia zasobów 

produkcyjnych prosimy o takie zmiany zapisów SOPZ aby było możliwe odebranie jednorazowo 

większej ilości danych np. tylko w 2 lub 3 transzach. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź tożsama jak odpowiedź na pytanie nr 14. 

 

Pytanie nr 107 

Dotyczy §6 ust. 13 pkt. 1) 

Prosimy o wprowadzenie w zapisach umowy terminu na wystawienie protokołu odbioru. Ponieważ 

zamawiający ma 90 dni na przeprowadzenie kontroli danych, wnosimy o wprowadzenie konkretnego 

terminu na wystawienie protokołu odbioru zlecenia następującego po pozytywnym wyniku kontroli. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż termin 90 dni na przeprowadzenie Kontroli obejmuje także czas na 

wystawienie Protokołu odbioru.  

 

Pytanie nr 108 

W związku z §4  ust. 6 prosimy o wyjaśnienie na jakim etapie Wykonawca może zostać 

poinformowany o rezygnacji z części zamówienia? 

Z uwagi na fakt, że produkty końcowe wykonawca będzie oddawał blokami, może zaistnieć sytuacja 

że część pracy już wykona a Zamawiający z tej części zrezygnuje. 

Czy może nastąpić rezygnacja z części zamówienia już po przekazaniu materiałów niezbędnych do 

opracowania produktów końcowych czy sytuacja może mieć miejsce jedynie w przypadku jeśli 

Zamawiającemu nie uda się zapewnić wymaganej ilości danych niezbędnych do wykonania 

zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów § 4 ust. 6. Zamawiający publikuje zmieniony 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 109 

Dot. §13 sut. 2 pkt 5) lit b 

Jakie dodatkowe czynności kontrolne Zamawiający ma na myśli, które to czynności mogą wpłynąć 

na wydłużenie terminu kontroli? 

Prosimy o dokładne doprecyzowanie gdyż taki zapis daje Zamawiającemu swobodę przedłużania 

terminów kontroli w sposób nieograniczony a Wykonawca może nie mieć na to żadnego wpływu. 



 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje usunięcia zapisów § 13 ust. 2 pkt 5. Zamawiający publikuje zmieniony 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 110 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia rozdział V Szczegółowe 

Wytyczne dla Wykonawców (SWdW) 

Prosimy o doprecyzowanie zapisów pkt. 5, w obecnym brzmieniu możliwa jest sytuacja, w której 

katalog błędów jest rozszerzany przez Zamawiającego w dowolnym momencie. Może dojść do 

sytuacji, w której w trakcie realizacji danego etapu (np. 70% zaawansowania w zakresie 

opracowanych Bloków) Zamawiający rozszerzy katalog błędów o przypadki, które do tej pory nie 

były sklasyfikowane jako błędy. Spowoduje to konieczność kontroli dotychczasowego opracowania, 

co wygeneruje dodatkowe koszty i w przypadku bliskiego terminu oddania etapu może grozić 

naliczeniem kar przez Zamawiającego. 

W związku z tym proponujemy zapis, który będzie stwierdzał, że wprowadzone w katalogu błędów 

obowiązują dla Bloków przekazanych do opracowania w kolejnych Etapach realizacji Zamówienia, 

licząc od daty dodania błędu do katalogu 

W celu zapewnienia Wykonawcy wystarczającego czasu na modyfikację narzędzi produkcyjnych 

prosimy również o wprowadzenie zapisu, który stwierdza, że zmiany w katalogu błędów nie mogą 

być wykonywane później niż na 30 dni przed zakończeniem danego Etapu realizacji Zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów Rozdziału V. punkt 5 Załącznika nr 1 do SIWZ – 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Punkt 5 Rozdziału V SOPZ otrzymuje brzmienie: 

„Katalog błędów podlega aktualizacji w trakcie realizacji zamówienia. Po jego aktualizacji 

wprowadzone zmiany obowiązują Wykonawców w Etapach rozpoczętych po aktualizacji.” 

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia. 

 

Pytanie nr 111 

Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ 

Prosimy o zmianę zapisów § 9 ust 3 pkt 3, w chwili obecnej możliwa jest sytuacja w której 

Zamawiający odmówi przyjęcia danego Bloku (ponad 100 dla każdej z trzech części Zamówienia!) 

po stwierdzeniu błędów. Kara w takim przypadku odnosi się do każdego dnia opóźnienia od 



 

wyznaczonej daty. Czyli 10 dni opóźnienia (które może mieć bardzo obiektywną przyczynę np. w 

postaci skomplikowanego Bloku na obszarze zurbanizowanym z dużą ilością modeli do poprawy) w 

stosunku do minimum 10 dni jakimi dysponuje Wykonawca na poprawki to 1% wartości całego 

Zamówienia. Prosimy o zmianę wysokości kary w § 9 ust 3 pkt 3 i obniżenie jej do wartości 

0,01% odniesionej nie do łącznej kwoty brutto za realizację zamówienia lecz do wartości danego 

Etapu. 

Dodatkowo zgodnie z § 9 ust 3 pkt 1 Wykonawca zapłaci minimum 0,2% kwoty wynagrodzenia x 

(90 dni czas kontroli + 10 dni na poprawki) czyli 20% wartości zamówienia za opóźnienie wykonania 

każdego z etapów (wszystkich bloków danego etapu).  

W przypadku § 9 ust 3 pkt 1  prosimy o zmniejszenie wysokości kary do 0,02% oraz odniesienie 

wartości nie do łącznej kwoty brutto za realizację zamówienia lecz do wartości danego etapu. 

Dodatkowo prosimy o dodanie zapisu, iż kara naliczana jest po upływie terminu wyznaczonego 

na podstawie § 6 ust. 8 dla ostatniego z Bloków kontrolowanych w ramach danego Etapu. 

Biorąc pod uwagę niewielki (w odniesieniu zakresu prac) budżet Zamawiającego przeznczony na 

realizację poszczególnych części Zamówienia i jego rozbudowany zakres (podobne zadania w EU 

nie wymagają ręcznej korekty niepoprawnych modeli LOD2 wygenerowanych przez automatyczne 

narzędzia) zwracamy uwagę Zamawiającego na niewspółmiernie wysokie kary jakie grożą 

Wykonawcy nawet za pojedyncze błędy przy realizacji. Przy takiej ilości modelowanych obiektów 

uniknięcie błędów (w szczególności na początkowym etapie realizacji Zamówienia) jest praktycznie 

niemożliwe. Kary w obecnym kształcie zagrażają opłacalności realizacji projektu gdyż nawet 

pojedyncze błędy mogą zaważyć na wysokości marży Wykonawcy lub nawet pokryciu kosztów 

realizacji projektu, co z całą pewnością nie jest intencją Zamawiającego. W związku z powyższym 

prosimy o uwzględnienie propozycji zmian w zakresie wysokości i sposobu naliczania kar. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów § 9 ust. 3. Zamawiający publikuje zmieniony 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 112 

Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ § 9 ust 4 

W świetle obecnych zapisów § 9 ust 3 pkt 1 nietrudno jest sobie wyobrazić sytuację, w której 

Zamawiający mając 90 dni na kontrolę danego Bloku w Etapie, odda go Wykonawcy do poprawy po 

upływie więcej niż 30 dni od terminu wykonania danego Etapu, w ramach którego realizowany był 



 

zakwestionowany Blok. Tym samym Zamawiający zyskuje prawo do wypowiedzenia Umowy. 

Prosimy o uwzględnienie proponowanych zmian w § 9 ust 3 pkt 1  i § 9 ust 3 pkt 3 (patrz Pytanie 2). 

W przypadku ich uwzględnienia obecne zapisy § 9 ust 4 przestają być nadmiernie restrykcyjne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów § 9 ust. 3. Zamawiający publikuje zmieniony 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 113 

Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ § 9 ust 9 

Zapis w obecnym brzmieniu jest bardzo niesymetryczny i krzywdzący dla Wykonawcy pozbawiając 

go możliwości obrony w przypadkach, w których nie zgadza się on ze stanowiskiem Zamawiającego. 

Prosimy o usunięcie w całości ww. ust. Umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy § 9 ust. 9 Załącznik nr 2 do SIWZ. 

Pytanie nr 114 

Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ § 6 ust 8, ust 12 ppkt 2, ust 12 ppkt 4, ust 13 ppkt 1 

Prosimy o zmianę zapisów we wszystkich ww. punktach tak by słowo „dni” zastąpić „dni 

roboczych”.  

W pewnych przypadkach np. przy dłuższych okresach świątecznych, Wykonawca nie będzie miał 

wystarczająco dużo czasu na reakcję wymaganą w ww. punktach Umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy Załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie do którego 

odnosi się pytanie Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 115 

Na stronie 17 SIWZ Zamawiający oczekuje złożenia oferty w trwale zamkniętym, nienaruszonym 

opakowaniu z napisem zgodnie z poniższym wzorem: 

 OFERTA NR:  

 Cyfryzacja analogowych zdjęć lotniczych 

 BO-ZP.2610.40.2016.GI.CAPAP 

 NIE OTWIERAĆ PRZED …………….. 2017 r. GODZ. 14:30 

 



 

co jest oczywistą omyłką, numer si zgadza ale nazwa postępowania nie. Pytanie: czy można 

samodzielnie skorygować napis na kopercie i złożyć ofertę opisaną poprawnie, czy Zamawiający 

zamierza zmienić SIWZ w tym punkcie? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź tożsama co odpowiedź na pytanie nr 13. 

 

Pytanie nr 116 

Zamawiający wymaga opracowania trójwymiarowych modeli budynków w oparciu o udostępnione 

Wykonawcom dane BDOT10k, przy czym, jak stwierdzono w p. IV.1.4 punkt 1, cyt.: "Położenie 

narożników modelu dachu musi być zgodne z położeniem narożników obrysu przyziemia w 

przekazanych Wykonawcy danych BDOT10k (ściany budynku muszą być pionowe)". Pytanie: co w 

sytuacji, gdy obrys budynku znacznie odbiega od danych ALS? Prosimy o wskazanie rozwiązania 

problemu w dwóch przedstawionych poniżej sytuacjach:  

a. różnicy w  aktualnych danych, jak na przykładowym rysunku poniżej: 

 

b. rozbieżności geometrycznej związanej z np. nieredukowanymi okapami dachów itp. 

problemami wynikającymi z perspektywy danych ALS, jak na kolejnym rysunku. 

 



 

Odpowiedź: 

Odpowiedź tożsama jak odpowiedź na pytanie nr 5. 

 

Pytanie nr 117 

W załączniku nr 1 do SIWZ  tj. Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) Zamawiający  

w punkcie I.1 Definicje określa pojęcie Materiały PZGiK. Wskazuje przy tym że  na życzenie 

Wykonawcy zostaną udostępnione fotogrametryczne zdjęcia lotnicze o maksymalnej rozdzielczości 

10 cm wraz z aerotriangulacją, jako materiał pomocniczy (na obszar na jaki są dostępne). 

Czy w związku z powyższym Zamawiający nie wymaga ich wykorzystania i nie będą one stanowiły 

materiału do przeprowadzenia kontroli jakości przez INiK3D? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź tożsama jak odpowiedź na pytanie nr 2. 

 

Pytanie nr 118 

Pytanie dotyczy  SOPZ,  IV.1.1. Wyznaczenie geometrii  pkt 4.   

Prosimy o potwierdzenie że  należy pomierzyć struktury dachowe w przypadku gdy:  

a. łącznie spełnione są dwa warunki tj. przynajmniej jeden wymiar płaski przekracza 4 

m oraz maksymalna różnica wysokości względem otaczających elementów budynku 

jest większa niż 1.5 m 

lub  

b. łącznie spełnione są dwa warunki tj. powierzchnia struktury dachowej jest większa niż 

10 m2 oraz maksymalna różnica wysokości względem otaczających elementów 

budynku jest większa niż 1.5 m 

Z zastrzeżeniem punktu 5 tj. Najmniejsza dopuszczalna powierzchnia jednego Polygon-u to 2 m2, 

poza sytuacją kiedy taka wielkość powierzchni wynika bezpośrednio z wymiarów obrysu budynku w 

danych BDOT10k 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów Rozdziału IV.1.1 punkt 4 SOPZ. Punkt 4 

Rozdziału IV.1.1. SOPZ otrzymuje brzmienie: 

Modele 3D budynków muszą posiadać wszystkie widoczne w danych ALS struktury dachowe, których 

przynajmniej jeden wymiar płaski przekracza 4 m i powierzchnia jest większa niż 10 m2, a 

maksymalna różnica wysokości względem otaczających elementów budynku jest większa niż 1.5 m. 



 

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia. 

 

Pytanie nr 119 

Czy dobrze rozumiemy, że określenie "budynek" w warunkach technicznych oznacza bryłę 

budowli  ograniczoną 1 obrysem budynku pochodzącym z danych BDOT10k dostarczonych przez 

Zamawiającego? Dotyczy to wielu zapisów w SPOZ. 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie nr 120 

Czy zapis w punkcie IV.1.1.5 SOPZ: "Najmniejsza dopuszczalna powierzchnia jednego Polygon-u 

to 2 m2, poza sytuacją kiedy taka wielkość powierzchni wynika bezpośrednio z wymiarów obrysu 

budynku w danych BDOT10k" dotyczy również poligonów ścian budynków? Istnieje wiele sytuacji 

w których ściany budynków lub konstrukcji dachowych (nadbudówek, zmian kondygnacji, itp.) 

mieszczących się w warunkach technicznych SOPZ będą tworzyć ściany o powierzchni mniejszej niż 

2m2. 

Odpowiedź: 

Tak, zapis ten dotyczy także ścian. Dopuszczone jest jednakże występowanie poligonów o 

powierzchni mniejszej niż 2m2, jeśli będzie to niezbędne do poprawnego zamodelowania struktury 

dachowej, która zgodnie z zapisami rozdziału IV.1.1 punkt 4 jest wymagana do zamodelowania. 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów Rozdziału IV.1.1 punkt 4 SOPZ. Punkt 4 

Rozdziału IV.1.1. SOPZ otrzymuje brzmienie: 

Modele 3D budynków muszą posiadać wszystkie widoczne w danych ALS struktury dachowe, których 

przynajmniej jeden wymiar płaski przekracza 4 m i powierzchnia jest większa niż 10 m2, a 

maksymalna różnica wysokości względem otaczających elementów budynku jest większa niż 1.5 m. 

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia. 

 

Pytanie nr 121 

Czy zamawiający przewiduje uzupełnianie fragmentu geometrii budynków 3d bądź całych modeli 3d 

budynków (w przypadku braku wystarczających danych w ALS)  w oparciu o inne źródła danych, 

niż wymienione w punkcie IV.1.2.5 SOPZ (np. zdjęcia lotnicze)? Jeżeli tak to jakie dane 



 

Zamawiający przewiduje do wykorzystania przy uzupełnianiu geometrii modeli budynków 3d (np. 

dla zdjęć lotniczych GSD <= 10cm)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza wykonania Modeli 3D budynków przy wykorzystaniu innych danych 

niż dane przekazane Wykonawcy w Materiałach PZGiK. 

 

Pytanie nr 122 

W nawiązaniu do punktu IV.1.2.7 SOPZ - czy dach budynku składający się np. z dwóch płaszczyzn 

poziomych  (różne wysokości) powinien otrzymać atrybut 1000 - dach płaski czy 1130 inny kształt? 

Odpowiedź: 

Zamawiający publikuje Katalog typów dachów stanowiący Załącznik nr 9 do SOPZ. 

W opisanej sytuacji należy przypisać kod 1130 - Kombinacja różnych form dachowych.  

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia. 

Pytanie nr 123 

Na obecną chwilę w PZGiK dane ALS nie pokrywają w całości obszaru opracowania (patrz rysunek 

poniżej - zrzut ekranu mapy skorowidzów dostępnych danych ze strony CODGIK). 

 

Z zapisów SOPZ i umowy wynika, że dla tych obszarów nie będzie można stworzyć modeli 3D. Czy 

Zamawiający planuje, że dane te będą uzupełnione w trakcie trwania umowy i dostarczone w ramach 

kolejnych bloków? 

Odpowiedź: 

Zamawiający planuje pozyskanie danych ALS na brakujących obszarach w trakcie realizacji 

zamówienia i realizację przedmiotu Umowy także dla tych obszarów. 



 

 

Pytanie nr 124 

W dokumencie: Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia-SOPZ 

W punkcie IV.1.1.1 zapisane jest: 

Wykonawca, korzystając z Materiałów PZGiK, wykona modele 3D budynków, na które składają się 

płaszczyzny połaci dachowych, ścian i przyziemia, nad obrysami budynków pochodzących z bazy 

danych BDOT10k. 

 

W dalszych punktach zapisane są inne wymagania szczegółowe. Wynika z nich min., że model ma 

być opracowany tylko dla budynków znajdujących się w bazie BDOT 10k. 

W żadnej części SOPZ nie jest jednak opisany przypadek, gdy zarys ścian budynku nie będzie 

odpowiadał modelowi budynku w danych ALS. Sytuacje takie z pewnością wystąpią, z następujących 

powodów: 

- baza BDOT i dane ALS mają inną aktualność (budynek mógł zostać przebudowany); 

- dane BDOT10K podlegają redakcji kartograficznej, która w określonych wypadkach powoduje 

zmianę kształtu budynku; 

 

Zdaniem Wykonawcy opisana powyżej sytuacja dotyczy znacznej części budynków (na wielu 

obszarach różnica w aktualności danych może sięgać 4-5  lat). Brak opisu takiego przypadku w SOPZ 

uniemożliwia prawidłową wycenę przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dodaje punkt 8 w Rozdziale IV.1.1. Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia o brzmieniu: 

„W sytuacji gdy pokrycie obrysu budynku w danych BDOT10k obrysami punktów w danych ALS 

sklasyfikowanych jako Building (obliczone zgodnie z zapisami w rozdziale IV.2 punkt 4.2) wyniesie 

mniej niż 95,00%, należy ten budynek pominąć przy modelowaniu i umieścić go w pliku w formacie 

SHP, zawierającym obrysy budynków bez modeli wraz z atrybutami. Plik ten stanowi trzeci Produkt 

3D, opisany w rozdziale IV.3.” 

W przypadku spełnienia wymagań postawionych w Rozdziale IV.1.1. punkt 8 SOPZ zastosowanie 

ma opis postępowania w odpowiedzi na pytanie 5.  



 

Zamawiający szacuje, że warunku pokrycia 95,00% danymi ALS (zgodnie z zapisami w rozdziale 

IV.1.1 punkt 8) nie spełni około 15% obrysów w danych BDOT10k. Wykonana została analiza na 

równomiernie rozłożonych na obszarze kraju próbkach, o łącznej powierzchni 1139 km2, na których 

znajdowało się 48 058 budynków.  

 

W.w. warunku nie pełniło 7089 obrysów z danych BDOT10k, a więc 14,75% przeanalizowanej 

próbki. 

 

Pytanie nr 125 

Czy Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wymagania dotyczące zdolności technicznej 

określone w punkcie 1.2.3.1 SIWZ, jeżeli Wykonawca przedstawi własne oświadczenie, że 

Wykonawca wykonał 30 000 cyfrowych modeli 3D budynków na poziomie szczegółowości LoD2 

na cele własne? Wykonanie modeli 3D budynków na cele własne Wykonawca rozumie jako: 

- wykonanie cyfrowych modeli 3D budynków na poziomie szczegółowości LoD2 przez samego 

Wykonawcę, na własne potrzeby, w ramach prowadzonych przez Wykonawcę wewnętrznych badań 

rozwojowych, w celu opracowania i kontroli technologii stosowanej przez Wykonawcę w bieżącej 

działalności, oraz w ramach czynności mających na celu usprawnienie wykonywania usług na rzecz 

podmiotów trzecich (przy czym przedmiotem usług wykonywanych przez Wykonawcę na rzecz 

podmiotów trzecich nie były bezpośrednio cyfrowe modele 3D budynków; podmioty trzecie nie 

mogą zatem udzielić Wykonawcy referencji stwierdzających wprost należyte wykonanie cyfrowych 

modeli 3D budynków; w ramach wykonywanych umów Wykonawca wykonał jednak cyfrowe 

modele 3D budynków w celu należytego wykonania usług na rzecz podmiotów trzecich). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie uzna, spełnienia wymagania dotyczącego warunku zdolności technicznej 

określonego w punkcie 1.2.3.1 SIWZ, jeżeli Wykonawca przedstawi własne oświadczenie, że 



 

Wykonawca wykonał 30 000 cyfrowych modeli 3D budynków na poziomie szczegółowości LoD2 

na cele własne. 

 

 

Pytanie nr 126 

Czy w przypadku gdy na zdjęciach lotniczych lub na laserze są widoczne budynki, których 

nie ma na pliku SHP z obrysami budynków. Czy modelować należy tylko budynki, dla 

których zostanie dostarczony plik SHP z obrysami? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź tożsama jak odpowiedź na pytanie nr 1. 

 

Pytanie nr 127 

Co w przypadku braku zdjęć lotniczych – w jaki sposób teksturować ściany modeli 

budynków. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia budynków bez 

teksturowania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga teksturowania modeli 3D budynków. 

 

Pytanie nr 128 

Na jakiej zasadzie będą sprawdzane poszczególne bloki? Czy Zamawiający wyrywkowo 

skontroluje określoną liczbę modeli w dostarczonym bloku czy kontroli będą podlegać 

wszystkie modele budynków w danym bloku? 

Odpowiedź: 

Zamawiający na tym etapie postępowania nie determinuje próbki danych jaka zostanie poddana 

Kontroli. 

 

Pytanie nr 129 

Jaki procent błędu wykonania modeli budynków dopuszcza Zamawiający w danym bloku? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości odbioru Bloku z wadami w stosunku do wymagań 

postawionych w Umowie i SOPZ. 

 

Pytanie nr 130 

Na realizację wszystkich etapów w poszczególnych częściach przewidziane jest 430dni. Biorąc pod 

uwagę fakt, że termin realizacji zamówienia przewidziany jest na 15.08.2018 roku, prace powinny 



 

rozpocząć się z dniem 1.06.2017. Informacja z otwarcia ofert będzie znana 26.05.2017 w związku z 

czym umowa z potencjalnym Wykonawca powinna być zawarta do końca maja. Jeśli tak się nie stanie 

czy termin zakończenia zadania zostanie wydłużony? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SOPZ – Harmonogram realizacji 

zamówienia. 

Zamawiający publikuje zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia. 

 

Pytanie nr 131 

Jaki procent błędu wykonania raportów dopuszcza Zamawiający w danym bloku? 

Odpowiedź: 

Zamawiający na tym etapie postępowania nie determinuje próbki danych jaka zostanie poddana 

Kontroli. 

 

 

Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

oraz załączniki które umieszcza na stronie internetowej 

 

Było w : Rozdz. V SIWZ ust.2 pkt.2.2  

,,warunki określone w punktach 1.2. – zostaną spełnione, jeżeli spełnia je samodzielnie, chociaż jeden 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 23);” 

 

Jest w: Rozdz. V SIWZ ust.2 pkt.2.2   

,, warunki określone w 1.2 zostaną spełnione jeżeli spełnią go łącznie wszyscy konsorcjanci.” 

 

  Załącznik nr 1 do SIWZ-SOPZ 

1. Załącznik nr 1 SOPZ – Harmonogram realizacji zamówienia  

2. Załącznik nr 2 SOPZ – Wzór pliku CityGML  

3. Załącznik nr 3 SOPZ – Etykieta płyty  

4. Załącznik nr 4 SOPZ– Wzór Raportu dostawy  

5. Załącznik nr 5 SOPZ – Wzór pliku SHP z Obrysami niezamodelowanymi 

6. Załącznik nr 6 SOPZ – Wzór Protokołu przekazania Materiałów PZGiK  

7. Załącznik nr 7 SOPZ– Wzór Protokołu dostarczenia Bloku   

8. Załącznik nr 8 SOPZ– Wzór Wykazu budynków z procentowym pokryciem punktami  

9. Załącznik nr 9 SOPZ– Katalog typów dachów 

10. Załącznik nr 10 SOPZ – Przykładowy plik SHP z obrysami punktów ALS 



 

 

 

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.  

Termin składania ofert upływa w dniu 12.06.2017 r. o godz. 14:00. 

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 12.06.2017 r. o godz. 14:30 

 

p.o. GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU 

- / - 

Grażyna Kierznowska 

 

 


