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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Wsparcie wykonania prac związanych z okresową weryfikacją 

państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju” Nr 

ref.BO-ZP.2610.22.2016. KN-PRG 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” 

działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) przekazuje 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1  

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – wzór umowy, par. 2 ust. 5 – prosimy o potwierdzenie, że 

Wykonawca nie musi zatrudnić, ale może mieć już zatrudnionych na umowę o pracę co najmniej 3 

osoby odpowiedzialne za wykonanie prac. 

Odpowiedź 

Wykonawca może zaangażować do realizacji przedmiotu zamówienia osoby już zatrudnione  

o umowę o pracę. 

Pytanie 2 

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – wzór umowy, par. 5 ust. 8 – udzielenie prawa do korzystania 

Zamawiającemu nie może obejmować wszystkich wskazanych w ust. 1 pól eksploatacji z uwagi na 

fakt, iż Zamawiający miałby prawo do modyfikacji, aktualizacji, publicznego wyświetlania 

utworów, co przed potwierdzeniem należytego wykonania umowy nie jest możliwe.  

W szczególności dokonywanie modyfikacji. Wnosimy o zawężenie pól eksploatacji jedynie do pola 

eksploatacji wskazanego w par. 5 ust. 1 pkt.1 co umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie 

obiorów. 

 



Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania dot. praw autorskich, o których mowa w § 5 

wzoru umowy. 

Pytanie 3 

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku gdy Zamawiający sam będzie dokonywał na zbiorach 

danych objętych przedmiotem umowy ich modyfikacji i aktualizacji, to Wykonawca nie odpowiada 

za powstałe wady, które wynikną z przeprowadzonych przez Zamawiającego prac. 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie treści SIWZ o zapis, który będzie 

regulował tą kwestie.  

Odpowiedź 

Rękojmia za wady nie będzie obejmowała przypadków dotyczących modyfikacji przez 

Zamawiającego obiektów w bazie danych PRG podlegających aktualizacji/modyfikacji w ramach 

przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 4 

Dotyczy załącznika nr 1 do SOPZ – w przedstawionej przez Zamawiającego tabeli w ostatnich 

nagłówkach kolumn pozyskanie i weryfikacja danych – opisane jest jako Etap 3 i 3a, natomiast 

Aktualizacja to 4 i 4a, natomiast w załączniku nr 1 do SIWZ Etap 2 i 2a to pozyskanie danych a 

etap 3 i 3a to aktualizacja.  

Prosimy o poprawę rozbieżności. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonał zmiany treści Załącznika 1 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia stanowiących załącznik 1 do SIWZ polegającej na zmianie numeracji etapów 

technicznych w nagłówku tabeli w kolumnach 9÷12.  

Pozyskanie i weryfikacja 

danych 

Aktualizacja danych 

Etap 2 (zam. 

podst.) 

Etap 2a 

(opcja) 

Etap 3 (zam. 

podst.) 

Etap 3a 

(opcja) 

 

Pytanie 5 

W wyniku analizy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca powziął wątpliwość 

jakie prace należy wykonać w ramach asysty technicznej? Czy czynności wskazane w Rozdziale 3  

i 4 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia wchodzą w zakres asysty technicznej w liczbie 

roboczogodzin wskazanej w ofercie? Prosimy o potwierdzenie takiego stanu rzeczy, a w przypadku 

braku potwierdzenia powyższego, prosimy o szczegółowe wskazanie, jakie zadania /czynności/ 

mogą być zlecone w ramach asysty technicznej określonej w Rozdziale 5 Szczegółowego Opisu 

Przedmiotu Zamówienia. 



Odpowiedź 

Szczegółowy zakres prac objętych asystą techniczną został określony w rozdziale 5 ust. 2 SOPZ. 

Zadania określone w rozdziale 3 i 4 SOPZ nie wchodzą w zakres asysty technicznej.  

Pytanie 6 

Czy każde stanowisko, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 1) Szczegółowego Opisu 

Przedmiotu Zamówienia musi być wyposażone w oprogramowanie ArcGis for Desktop Standard 

wer. 10.2 ? Podkreślić należy iż koszt zakupu 1 licencji przedmiotowego oprogramowania 

kształtuje się na poziomie ok. 60 000 złotych. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonał zmiany Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego 

załącznik 1 do SIWZ w rozdziale 5 ust. 2 pkt 1. Nowa treść tego punktu ma następujące brzmienie: 

1) Wsparcie polegające na udostępnieniu Zamawiającemu zasobów ludzkich (tj. osób 

spełniających wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

części IX ust. 3) wraz ze sprzętem komputerowym (każda osoba wyposażona w stację 

roboczą (stacjonarną lub mobilną) o parametrach: procesor: min. 7700 pkt w testach 

wydajności – benchmarks www.cpubenchmark.net, pamięć RAM: min. 6GB, dysk min. 

1TB, monitor: min. 15”, oraz system operacyjny Windows firmy Microsoft w wersji 64 

bitowej, oprogramowanie typu Office, oprogramowanie do edytowania danych 

przestrzennych) na potrzeby wykonywania prac związanych z prowadzeniem PRG, a 

szczególności aktualizacją bazy danych PRG, weryfikacją i kontrolą jakości danych PRG, 

udostępnianiem danych PRG. Zamawiający wymaga aby przynajmniej dwie osoby spośród 

udostępnionych Zamawiającemu w tym samym okresie były wyposażone dodatkowo w 

oprogramowanie ArcGis for Desktop Standard wer. 10.2. 

Pytanie 7 

Prosimy o określenie, w jaki sposób Zamawiający zamierza wykorzystać liczbę roboczogodzin? 

Czy może się zdarzyć, że pełna liczba roboczogodzin zostanie wykorzystana w przeciągu jednego 

miesiąca? Czy raczej liczba roboczogodzin zostanie rozłożona proporcjonalnie na cały okres 

realizacji zamówienia? Informacja ta jest szczególnie istotna przy określaniu kosztu zakupu 

wymaganego oprogramowania, który w dużym stopniu wpływa na cenę oferowaną przez 

Wykonawcę za realizację zamówienia.  

Odpowiedź 

Zamawiający będzie wykorzystywał roboczogodziny w zależności od potrzeb w całym okresie 

obowiązywania umowy, przy uwzględnieniu wymagań określonych w rozdz. 5 ust. 6 SOPZ. 



 

Pytanie 8 

„Prosimy o wyjaśnienie punktu 4.4 SOPZ. 

Czy mamy rozumieć, że udostępnione przez Zamawiającego dedykowane narzędzia wymienione w 

punkcie 4.4.1 będą wystarczające do realizacji aktualizacji danych PRG, o której mowa w pkt 4.4, a 

więc tym samym nie będzie konieczności opracowania przez Wykonawcę mechanizmu do 

aktualizacji bazy danych PRG, o którym mowa w pkt. 4.4.2" 

Odpowiedź 

Tak 

Pytanie 9 

Dotyczy rozdział 1.1 informacje ogóle pkt. 4 „Zakres danych PRG objętych weryfikacją i 

aktualizacją w ramach przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do SOPZ. 

Informacje zawarte w tym załączniku przedstawiają stan na czerwiec 2016 r. i mogą ulec zmianie 

ze względu na bieżącą aktualizację PRG.”  

Czy w przypadku, gdy aktualizacja danych objętych zamówieniem wiązałaby się z aktualizacją 

danych nie objętych zmówieniem (np. granic jednostek administracyjnych) wymagana będzie także 

aktualizacja i weryfikacja powiązanych danych (np. granic jednostek administracyjnych)? 

Odpowiedź  

Przedmiot zamówienia nie obejmuje weryfikacji i aktualizacji innych danych niż te które są 

określone w SOPZ. 

Pytanie 10 

Dotyczy rozdział 3.3 Analiza i przygotowanie danych źródłowych pkt 1. „Wykonawca dokona 

sprawdzenia pozyskanych danych źródłowych w zakresie ich kompletności, spójności i 

poprawności.” 

Prosimy o wyjaśnienie co dokładnie Zamawiający rozumie pod pojęciem „kompletność, spójność i 

poprawność”.  

Przykład nr 1 Czy fragmentaryczne dane EGiB w formie numerycznej są uznawane za 

niekompletne i niespójne, a tym samym nie kwalifikują się do wykorzystania na potrzeby projektu? 

Przykład nr 2 Czy sprawdzenie spójności i poprawności obejmować ma kontrole topologiczne?  

Odpowiedź  

Przez kompletność, spójności i poprawność danych źródłowych należy w szczególności rozumieć 

poprawność geometryczną, topologiczną, zgodności danych w zakresie wymaganych danych 

opisowych i przestrzennych w odniesieniu do wymagań Rozporządzenia PRG. W odniesieniu do 



kompletności danych należy mieć na uwadze, że dane muszą być kompletne względem dostępnych 

źródeł danych, o których mowa w rozdz. 3.2. SOPZ. 

 

Pytanie 11 

Dotyczy rozdział 3.3 Analiza i przygotowanie danych źródłowych pkt 2. „Wykonawca dodatkowo 

sprawdzi wewnętrzną spójność i kompletność wszystkich dotychczas zgromadzonych danych w 

bazie PRG” 

Prosimy o potwierdzenie, że „wszystkich” dotyczy tylko danych wymienionych w zał. nr 1 do 

SOPZ i weryfikacja nie dotyczy pozostałych danych PRG (np. danych jednostek podziału 

terytorialnego, danych EMUiA gmin innych niż objęte zleceniem 960 gmin).  

Odpowiedź 

Prace, o których mowa w rozdz. 3.3 pkt 2 SOPZ obejmują wszystkie dane zgromadzone w bazie 

PRG, za wyjątkiem danych adresowych. 

 

Pytanie 12 

Dotyczy: rozdział 3.3 Analiza i przygotowanie danych źródłowych pkt 2. „W przypadku 

wystąpienia błędów w danych PRG Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję ich 

uzupełnienia/skorygowania, a po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego, wykona niezbędne 

prace w tym zakresie.” 

Czy w przypadku gdy błędy w danych PRG objętych zamówieniem będą wynikały z błędów 

danych PRG, które zamówieniem objęte nie są (np. błędy związane z danymi jednostek podziału 

terytorialnego, na których oparte są niektóre granice jednostek specjalnych), wymagana będzie 

poprawa także danych powiązanych (np. jednostek administracyjnych)? 

Odpowiedź 

Tak 

Pytanie 13 

Dotyczy: rozdział 3.3 Analiza i przygotowanie danych źródłowych pkt 2. „Zamawiający zakłada, że 

liczba ewentualnych błędów w bazie danych PRG nie przekracza 10 % wszystkich jednostek 

podziału terytorialnego wynoszącą ok 290 tys. Obiektów”.  

Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie oparte są założenia Zamawiającego? Czy Zamawiający 

dysponuje wynikami analiz rozkładu błędów w danych PRG lub posiada bardziej szczegółowe 

informacja co do rodzajów i liczby występujących błędów? 



 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dysponuje szczegółowymi analizami w tym zakresie. Przyjęta wartość wynika z 

dotychczasowych doświadczeń Zmawiającego dotyczących aktualizacji baz danych przestrzennych. 

Jednocześnie Zamawiający dokonał zmiany Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącego załącznik 1 do SIWZ polegającej na dodaniu ust. 9 w rozdz. 3.3. o następującej treści: 

9. W przypadku wystąpienia błędów, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia błędów dotyczących nie więcej niż 10% wszystkich jednostek podziału terytorialnego. 

Jeżeli liczba błędów przekroczy 10% to usunięcie błędów powyżej tej wartości Zamawiający 

ewentualnie zleci Wykonawcy w ramach asysty technicznej. 

Pytanie 14 

Dotyczy: rozdział 3.3 Analiza i przygotowanie danych źródłowych pkt 2 „Braki w danych PRG 

zostaną uzupełnione przed rozpoczęciem aktualizacji danych, o której mowa w rozdziale 4.” 

Czy przez „braki” Zamawiający rozumie przedstawione w pytaniu 4 (pytanie w niniejszym piśmie 

ma nr 12) błędy w danych PRG? Czy może oprócz zakładanych 10% błędów dane PRG zawierają 

jeszcze inne „braki”?  

Odpowiedź 

Przez braki należy rozumieć błędy, o których mowa w rozdz. 3.3 ust. 2. SOPZ  

Pytanie 15 

Dotyczy: rozdział 3.3 Analiza i przygotowanie danych źródłowych pkt 2 „Zamawiający po 

zawarciu Umowy przekaże aktualny model pojęciowy PRG wraz ze schematem XSD. Prosimy o 

wyjaśnienie czy oznacza to, że w bazie weryfikacja ma odbyć się w odniesieniu do modelu 

pojęciowego innego niż obecnie obowiązujący w Rozporządzeniu PRG? Czy w przypadku zmian 

pomiędzy modelem z Rozporządzenia PRG a modelem przekazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający oczekuje dostosowania danych PRG do nowego (przekazanego przez 

Zamawiającego) modelu pojęciowego”? 

Odpowiedź 

Wykonawca ma dokonać weryfikacji i dostosowania danych w oparciu o model pojęciowy PRG 

przekazany przez Zamawiającego po zawarciu umowy.  

Pytanie 16 

Dotyczy: rozdział 3.3 Analiza i przygotowanie danych źródłowych pkt 6 „Wykonawca poprawne 

dane źródłowe zaimportuje do swojej roboczej bazy danych. 



Co dokładnie Zamawiający rozumie poprzez zapis „poprawne dane źródłowe” (przykłady w 

pytaniu 1 (pytanie w niniejszym piśmie ma nr 9))?  

 

Odpowiedź 

Przez poprawne dane należy rozumieć dane zweryfikowane przez Wykonawcę, które są spójne i 

kompletne (w oparciu o dostępne źródła). 

Pytanie 17 

Dotyczy: rozdział 3.4 Weryfikacja danych PRG pkt. 4 i 5 „ 4. Wymagania jakościowe zgodnie z 

którymi należy dokonać weryfikacji zostały określone w modelu jakości danych PRG, stanowiącym 

załącznik nr 2 do SOPZ, z uwzględnieniem ust. 5. Na wniosek Wykonawcy, w uzasadnionych 

przypadkach, Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji modelu jakości danych PRG. 

5. Wykonawca zweryfikuje dane PRG z dokładnością przestrzennego położenia punktu geometrii 

nie mniejszą niż dokładność przestrzennego położenia punktu geometrii w materiałach źródłowych, 

z jakich są pozyskiwane dane.”  

Czy na potrzeby weryfikacji danych PRG może zostać wykorzystany Moduł Kontroli z modelem 

jakości SZPRG? Czy w trakcie realizacji projektu Wykonawca będzie miał zapewniony wyłączny 

dostęp do narzędzi SZPRG, czy system będzie obciążony także innymi działaniami nie związanymi 

z realizacją projektu? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje wykorzystania narzędzi SZPRG przez wykonawcę na potrzeby 

weryfikacji danych.  

Pytanie 18 

Dotyczy: Rozdział 4 Aktualizacja danych PRG pkt. 4. „Wykonawca będzie mógł wykonać 

aktualizację bazy danych PRG z wykorzystaniem:” 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie aktualizacji za pomocą skryptów sql bezpośrednio na 

bazie danych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza taką możliwość, przy czym taki tryb aktualizacji wymaga wcześniejszego 

uzgodnienia z Zamawiającym i powinien uwzględniać zasady określone w rozdz. 4 ust. 4 pkt 2 lit. b 

SOPZ. 

Pytanie 19 

Dotyczy: Rozdział 4 Aktualizacja danych PRG pkt. 4 ppkt 2, „c) wykonania aktualizacji bazy PRG 

na kopii produkcyjnej bazy danych PRG (po zakończonych pracach Wykonawca wykona backup 



produkcyjnej bazy danych PRG a następnie wykona migrację danych z kopii bazy danych do 

produkcyjnej bazy danych PRG).” 

Czy Wykonawca będzie miał uprawnienia administracyjne niezbędne do wykonywania kopii i 

backupów baz danych w środowisku Zamawiającego? 

Odpowiedź 

Zamawiający przydzieli odpowiednie uprawnienia Wykonawcy lub wykona we własnym zakresie 

kopie i backupy bazy danych. 

Pytanie 20  

Z uwagi na złożoność przedmiotowego projektu, co powoduje wydłużenie procesu przygotowania 

elementów składowych oferty, zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert do 

dnia 12.08.2016 r. o godz. 12:00 

Odpowiedź  

Termin składania ofert upływa w dniu  12.08.2016 r. o godz. 12:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.08.2016 r., o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, pokój Nr 3108. 

Ponadto Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 ustawy Pzp dokonał zmian w treści SIWZ w części 

VIII, było: 

Termin wykonania zamówienia od zawarcia umowy do 15 grudnia 2017 r., w tym 

1) Etap Techniczny nr 1 w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy; 

2) Etap Techniczny nr 2 w terminie od dnia zawarcia Umowy do 15 grudnia 2016 r.; 

3) Etap Techniczny nr 2a w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.  

(w ramach prawa opcji); 

4) Etap Techniczny nr 3 w terminie od dnia zawarcia Umowy do 15 grudnia 2016 r.; 

5) Etap Techniczny nr 3a w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.  

(w ramach prawa opcji); 

6) Etap Techniczny nr 4 w terminie od dnia zawarcia Umowy do 15 grudnia 2016 r.; 

7) Etap Techniczny nr 4a w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.  

(w ramach prawa opcji). 

 

nowe brzmienie: 

Termin wykonania zamówienia od zawarcia umowy do 15 grudnia 2017 r., w tym  

1) Etap Techniczny nr 1 w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy;  

2) Etap Techniczny nr 2 w terminie od dnia zawarcia Umowy do 31 grudnia 2016 r.;  

3) Etap Techniczny nr 2a w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. (w ramach 

prawa opcji); 

4) Etap Techniczny nr 3 w terminie od dnia zawarcia Umowy do 31 grudnia 2016 r.;  



5) Etap Techniczny nr 3a w terminie od 1 stycznia 2017r. do 15 grudnia 2017 r. (w ramach 

prawa opcji);  

6) Etap Techniczny nr 4 w terminie od dnia zawarcia Umowy do 31 grudnia 2016 r.;  

7) Etap Techniczny nr 4a w terminie od 1 stycznia 2017r. do 15 grudnia 2017 r. (w ramach 

prawa opcji).  

W załączniku nr 8 do SIWZ jest: „Pozyskanie danych wysokościowych” nr referencyjny BO-

ZP.2610.22.2016.KN-PRG. 

 

  

Zamawiający zmienia na: ,,Wsparcie wykonania prac związanych z okresową weryfikacją 

państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju” Nr ref.BO-

ZP.2610.22.2016. KN-PRG. 

 

 
p.o. GŁÓWNY GEODETA KRAJU  
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