
 
 

RZECZPOSPOLITA  POLSKA 

GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU 
 

 

 

 

BO-ZP.2610.39.2016.GI.CAPAP 

Warszawa,  12   grudnia 2016 r.  
 

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: ,,Cyfryzacja analogowych zdjęć lotniczych”  BO-

ZP.2610.39.2016.GI.CAPAP. 

 

 

 

 
 

 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ wraz z informacją o zebraniu wykonawców, 

w celu przeprowadzenia wizji lokalnej. 

 

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 1, ust.3 i ust.4 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) 

przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem: 

 

 

 

Pytanie nr 1 

Czy w tej pracy potrzebny będzie geodeta z uprawnieniami?? Jeżeli tak to czy chodzi o zakres nr 

7?? 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

W rozdziale I.2  SOPZ stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ Zamawiający wskazał przepisy 

krajowe obowiązujące wykonawcę podczas realizacji zamówienia. W ust. 2 wymienionego 

rozdziału SOPZ wskazano, jako obowiązującą, ustawę z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz.U. z 2015r. poz. 520 z późn. zm.). Ponadto Zamawiający w rozdziale III ust. 1 

SOPZ wskazał jednoznacznie, iż przedmiot umowy podlega zgłoszeniu w Centralnym Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK) w Warszawie, a obowiązek zgłoszenia 

pracy wynika z art. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Mając na 

uwadze, iż przedmiot zamówienia dotyczy skanowania archiwalnych zdjęć lotniczych, 

zastosowanie mają zapisy art. 43. ust. 7 ww. ustawy. 



Pytanie nr 2 

Dotyczy III.1.3.) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, Ogłoszenia o zamówieniu 

Uprzejmie proszę o zmianę wymagania: 

„(…) co najmniej 1 (jednej) usługi polegającej na przetworzeniu do postaci cyfrowej zdjęć 

lotniczych w liczbie co najmniej 10 000 szt. (…)” 

Wymaganie w obecnym brzmieniu, zdaniem Wykonawcy, w sposób nieuzasadniony ogranicza 

liczbę podmiotów mogących wziąć udział w postępowaniu, gdyż jeżeli ww. doświadczenie odniesie 

się do przedmiotu zamówienia, to jest fotogrametrycznych analogowych zdjęć lotniczych 

przetworzonych do postaci cyfrowej, to takim doświadczeniem dysponuje według Wykonawcy 

jedynie 1 podmiot realizujący prace w przeszłości na zlecenie GUGiK. W naszej ocenie Produkty 1 

i 2, opisane w SOPZ z powodzeniem mogą zostać zrealizowane przez Wykonawcę, który jest w 

stanie wykazać się doświadczeniem w dwóch osobnych czynnościach polegających między innymi 

na: 

1) Skanowaniu dokumentów geodezyjnych w liczbie co najmniej 10 000 szt. – co pozwoli na 

zweryfikowanie doświadczenia w procesie skanowania dokumentów, w których mogą być 

istotne kwestie geometrii i precyzji skanowania  

2) Produkcji ortofotomapy na podstawie cyfrowych zdjęć lotniczych – co pozwoli 

zweryfikować umiejętność pracy z cyfrowymi obrazami tonalnymi, ich obróbkę zarówno 

graficzną, jak  

i geometryczną. 

Doświadczenie z dwóch ww. zadań, zdaniem Wykonawcy, w praktyce realizuje wymóg posiadania 

doświadczenia niezbędnego Wykonawcy przedmiotu Zamówienia opisanego w SOPZ, pozwala 

zweryfikować doświadczenie Wykonawcy daje gwarancje wykonania zamówienia w sposób 

prawidłowy i nie ogranicza konkurencji. 

 Podsumowując, w celu zachowania warunków uczciwej konkurencji (zgodnie z art. 7 ust. 1 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych), wnosimy o zmianę obecnego kryterium, co w rezultacie 

umożliwi udział w postępowaniu większej liczby podmiotów, przy jednoczesnym zachowaniu 

warunku posiadania doświadczenia niezbędnego do poprawnej realizacji przedmiotu Zamówienia. 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu Rozdziału V pkt 1.2.3.1 SIWZ. Rozdziału V pkt 1.2.3.1 

SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 

okresie: 

1) co najmniej 1 (jednej) usługi polegającej na przetworzeniu do postaci cyfrowej 

analogowych zdjęć lotniczych, przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 

25’000 PLN brutto. 

Pytanie nr 3 

W celu dokonania rzetelnej wyceny przez Wykonawców niezbędne jest zapoznanie się ze stanem 

technicznym dokumentów będących przedmiotem prac, w związku z czym zwracam się z 



wnioskiem o przeprowadzenie wizji lokalnej i udostępnienie do wglądu materiałów w siedzibie 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm), zwołuje zebranie 

wykonawców, w celu przeprowadzenia wizji lokalnej pozwalającej na zapoznanie się ze stanem 

technicznym Materiałów PZGiK podlegających cyfryzacji w ramach przedmiotowego zamówienia. 

Zamawiający wyznacza dwa terminy przeprowadzenia wizji lokalnej, która odbędzie się w 

Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Jana Olbrachta 94B, 01-

102 Warszawa. Pierwsze zebranie Wykonawców odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016 roku o 

godzinie 12:00, drugie zebranie Wykonawców odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 roku o 

godzinie 12:00. W celu potwierdzenia obecności na zebraniu Wykonawców konieczne jest pisemne 

poinformowanie Zamawiającego o swojej obecności najpóźniej na dzień przed terminem wizji 

lokalnej na adres dyr.generalny@gugik.gov.pl. 

Pytanie nr 4 

W punkcie IV SIWZ, "Termin wykonania zamówienia", podano terminy w "dniach od zawarcia 

umowy" 

Pytanie: 

Czy termin "dni" odnosi się do dni roboczych czy dni kalendarzowych? 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Termin wykonania zamówienia, podany w dniach od zawarcia umowy, został przez Zamawiającego 

określony w dniach kalendarzowych. 

Pytanie nr 5 

W nawiązaniu do naszego wniosku z dnia 01.12.2016 r. ponawiamy naszą prośbę o 

przeprowadzenie wizji lokalnej i udostępnienie do wglądu materiałów w siedzibie Zamawiającego 

w jak najszybszym możliwym terminie przed upływem składania ofert. Zapoznanie się ze stanem 

technicznym dokumentów będących przedmiotem prac umożliwi złożenie rzetelnej oferty szerszej 

grupie Wykonawców w duchu zachowania zasad uczciwej konkurencji, a także uczynieniu zadość 

wymaganiom Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

Odpowiedź tożsama jak w odpowiedź na pytanie nr 3. 

Pytanie nr 6 

W załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  w pkt. III.3.1) jest 

zapisane, że analogowe zdjęcia lotnicze zostaną przekazane wraz z dokumentacją. Proszę  

o wyjaśnienie, czy ww. dokumentacja umożliwi wstępną geolokalizację zdjęć? Właściwe 

opracowanie produktów 2 i 3 nastąpi z wykorzystaniem ortofotomapy, jednak do odszukania 

odpowiadającego fragmentu ortofotomapy potrzebne są dodatkowe informacje. 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

mailto:dyr.generalny@gugik.gov.pl


Zamawiający podczas wizji lokalnej udostępni Wykonawcom do wglądu wszelką dokumentacją 

dołączoną do analogowych zdjęć lotniczych podlegających cyfryzacji w ramach przedmiotowego 

zamówienia. Szczegółowych informacji na temat zwołania zebrania wykonawców w celu 

przeprowadzenie wizji lokalnej określono w odpowiedzi na pytanie nr 3.  

 

p.o. GŁÓWNY GEODETA KRAJU  

        Aleksandra Jabłonowska 

 


