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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: „Kontrola modeli 3D budynków” BO-ZP.2610.21.2017.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 1: 

Dotyczy rozdział V warunki udziału, pkt. 1.2.3. 

Zamawiający wymaga aby wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

dysponował następującym doświadczeniem: 

 

2) 1 (jednej) usługi, polegającej na kontroli danych geoprzestrzennych, pozyskanych i 

opracowanych przez podmiot trzeci (bądź podmioty trzecie) w ramach innego zamówienia, o 

wartości co najmniej 500 000 PLN brutto. 

Takie formułowanie warunku w połączeniu z pozostałymi kryteriami w sposób znaczący zawęża 

ilość potencjalnych wykonawców, którzy będą w stanie spełnić stawiane wymagania. Wnosimy 

zatem o modyfikację wymogu z uwzględnieniem rozszerzonego zakresu: 

Proponowana treść: 



 

Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich 3 (trzech lat) 

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

tym okresie – 

2) wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na kontroli danych 

geoprzestrzennych, pozyskanych i opracowanych przez podmiot trzeci (bądź podmioty trzecie) w 

ramach innego zamówienia, o wartości co najmniej 500 000 zł brutto 

Lub 

Wykonał należycie co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na wytworzeniu narzędzi 

informatycznych obsługujących i walidujących (kontrolujących) dane geoprzestrzenne 

przechowywane w postaci plików GML, o wartości co najmniej 500 000 zł brutto; 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Rozdziału V ust. 1 pkt 1.2.3. SIWZ. 

Pytanie 2: 

Dotyczy OPZ III.5 Organizacja spotkań 

1. INIK 3D będzie zobowiązany co najmniej do: 

(…) 

3) czynnego uczestnictwa w spotkaniach w formie udziału w dyskusjach odnośnie strony 

organizacyjnej jak i merytorycznej, w szczególności do omawiania wykonanych zadań 

kontroli odnośne Produktów 3D, w tym wyników kontroli ujętych w Raporcie Kontroli, 

prezentacji wykrytych wad oraz wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. 

Prosimy o doprecyzowanie szczegółów dotyczących spotkań w tym przede wszystkim określenie 

maksymalnej ilości spotkań, miejsca ich organizacji, kto będzie odpowiedzialny za zapewnienie 

miejsca spotkań? 

Odpowiedź: 

W trakcie realizacji zamówienia mogą pojawiać się kwestie merytoryczne konieczne do omówienia 

pomiędzy Zamawiającym, INIK 3D a Wykonawcą 3D. W tym celu zapewniono możliwość 

organizacji spotkań mających na celu wyjaśnienie wszelkich zagadnień pojawiających się w ramach 

realizacji zamówienia. Na etapie postępowania przetargowego Zamawiający nie jest w stanie 

doprecyzować dokładnej tematyki spotkań ani ich ilości. Spotkania będą odbywać się w siedzibie 

Zamawiającego.  

Pytanie 3: 

Dotyczy OPZ IV.1 ust. 7 

Można domniemywać że Zamawiający przewiduje maksymalnie jedną rekontrolę. Prosimy o 

sprecyzowanie maksymalnej ilości rekontroli. Ilość rekontroli zależna jest od tego jak rzetelnie 

będzie swoją pracę wykonywał Wykonawca3D i wykonawca, który będzie realizować zadania 

INIK 3D nie jest w stanie tego przewidzieć, a co za tym idzie prawidłowo oszacować ilość prac i 

prawidłowo ich wycenić. 

Odpowiedź: 



 

Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć liczby Rekontroli, ponieważ jest ona uzależniona od 

jakości danych dostarczanych przez Wykonawców 3D. Zamawiający zapewnił w Umowach 3D 

mechanizmy pozwalające na naliczanie kar umownych mających na celu ograniczenie liczby 

Rekontroli do minimum.  

Pytanie 4: 

Dotyczy Wzór umowy §3 ust. 3 

Prosimy o potwierdzenie, że konsekwencje opóźnień w przekazywaniu danych przez Wykonawców 

3D do INIK 3D nie będą ponoszone przez Wykonawcę i stanowić będą podstawę do wydłużenia 

terminów wykonania kontroli oraz wnosimy uwzględnienie takich sytuacji we wzorze umowy.  

Odpowiedź: 

Opóźnienia w przekazywaniu danych przez Wykonawców 3D nie mają wpływu na terminy 

wykonania kontroli przez INIK 3D określone w § 3 ust. 4 Wzoru umowy. Momentem rozpoczęcia 

kontroli przez INIK 3D jest moment dostarczenia danych przez Wykonawców 3D . 

Pytanie 5: 

Dotyczy Wzór umowy §3 ust. 3 pkt. 2) 

Czy odbiór Produktów 3D w siedzibie zamawiającego oznacza odbiór osobisty, czy też dowolną 

formę odbioru np. elektroniczne pobranie danych, przesłanie kurierem na koszt 

wykonawcy/zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zakłada, iż zgodnie z zapisami §3 ust. 3 pkt. 1) Wzoru umowy Wykonawcy 3D będą 

dostarczać Produkty 3D bezpośrednio do siedziby INIK 3D. W przypadku skorzystania przez 

Zamawiającego z możliwości zmiany sposobu przekazywania danych, INIK 3D będzie odbierał 

Produkty 3D z siedziby Zamawiającego osobiście.  

Pytanie 6: 

Dotyczy Wzór umowy §3 ust. 4 

Z uwagi na narzucony na Wykonawców 3D harmonogram, może dojść do sytuacji w których 

wykonanie przez nich ostatnich etapów (nr. 5) nastąpi tuż przed końcem lub po terminie 

obowiązywania umowy między INIK 3D, a Zamawiającym. W konsekwencji może dojść do 

sytuacji, że wykonawca nie będzie miał dostatecznie długiego czasu by wywiązać się z umowy w 

terminie jej obowiązywania. Wnosimy o uwzględnienie w zapisach umowy takiej ewentualności. 

Podobnie sytuacja ma się do ewentualnej Rekontroli. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami § 13 ust. 2 pkt 1) Wzoru umowy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

terminu realizacji umowy w przypadku opóźnienia w realizacji Umów 3D. 

 

Pytanie 7: 

Dotyczy Wzór umowy §10 ust. 2 pkt. 3) lit. c) oraz pkt 5) 



 

Czy zamawiający dopuszcza formę tele/video konferencji zamiast osobistego stawiennictwa 

wykonawcy? 

Odpowiedź: 

W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia tele/video 

konferencji. 

Pytanie 8: 

Dotyczy Wzór umowy §10 ust. 3 pkt. 1) oraz 3) 

Co zamawiający rozumie poprzez dodatkowe prace kontrolne. Czy będą to ewentualne dodatkowe 

prace ale inne niż te określone w SOPZ? 

Co zamawiający rozumie poprzez ponowne wykonanie kontroli i jak się to ma do Rekontroli? 

Odpowiedź: 

Poprzez dodatkowe prace kontrole Zamawiający rozumie wykonanie weryfikacji Produktów 3D w 

zakresie wykraczającym poza zapisy SOPZ.  

Ponowne wykonanie kontroli zostanie zlecone INIK 3D w przypadku kiedy Zamawiający będzie 

widział szczególną potrzebę ponownego przeprowadzenia kontroli danych zgodnie ze wszystkimi 

lub częścią wymagań zapisanych w SOPZ. 

 

 

Pytanie 9: 

Dotyczy Wzór umowy §13 ust. 2 pkt. 3) 

Prosimy o potwierdzenie, że zmniejszenie liczby produktów 3D będzie dotyczyło maksymalnie 

12% całkowitej wartości zamówienia zgodnie z zapisami umowy §4 ust. 7. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z zapisami §4 ust. 7 Wzoru umowy zastrzega sobie prawo do 

niewykorzystania maksymalnie 12% całkowitej kwoty wynagrodzenia.  

Pytanie 10: 

W załączniku nr 1 do SIWZ – SOPZ w rozdziale I zawarto następującą definicję terminu 

rekontrola: 

Rekontrola - Powtórne wykonanie Kontroli na tym samym Bloku , po przekazaniu przez 

Wykonawcę 3D kolejnej wersji Produktów 3D. 

Natomiast w załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy w par. 1 zawarto następującą definicję: 

Rekontrola - Ponowne wykonanie Kontroli dla Produktu 3D w ramach danego Bloku dostarczonego 

po usunięciu wad, dla którego poprzednio wykonano Kontrolę zakończyło się wystawieniem 

Raportu Kontroli z klauzulą ‘nie spełnia wymagań’. 



 

Obydwie definicje nie dopowiadają sobie. Definicja zawarta w SOPZ wskazuje na to, że Rekontrola 

będzie wykonywana raz (powtórne wykonanie kontroli), natomiast definicja zapisana we Wzorze 

Umowy wskazuje, że rekontrola może być wykonywana wielokrotnie (ponownie po wystawieniu 

raportu z klauzulą „nie spełnia wymagań”) 

Prosimy o podanie która z definicji jest właściwa. Prosimy także o jasne określenie, czy 

Zamawiający przewiduje tylko jedną rekontrolę, czy też możliwe jest wielokrotne wykonywanie 

rekotroli. 

W dokumentacji stwierdzamy także różnice w definicji następujących terminów: INiK 3D, 

Wykonawca 3D, Plan Realizacji Usługi (PRU) 

Odpowiedź 

Zgodnie z definicją Rekontroli zawartą we Wzorze umowy, Zamawiający przewiduje możliwość 

wykonania więcej niż jednej Rekontroli. 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów Rozdziału I.1 Załącznika nr 1 do SIWZ – SOPZ 

w następujący sposób : 

Rekontrola - Ponowne wykonanie Kontroli dla Produktu 3D w ramach danego Bloku dostarczonego 

po usunięciu wad, dla którego poprzednio wykonano Kontrolę zakończyło się wystawieniem 

Raportu Kontroli z klauzulą „nie spełnia wymagań”; 

INiK 3D - Inspektor Nadzoru i Kontroli, Wykonawca Umowy; 

Wykonawcy 3D - Wykonawcy realizujący zlecone przez Zamawiającego zamówienie na „Budowę 

modeli 3D budynków”, których zakres został określony w SOPZ 3D (stanowiącym Załącznik nr 4 

do SOPZ); 

Plan realizacji Usługi – dokument opracowany przez INiK 3D, zatwierdzony przez 

Zamawiającego, zawierający w szczególności: zasady komunikacji w ramach realizacji Umowy 

oraz procedury biznesowe opisujące szczegółową realizację poszczególnych procesów 

wykonywanych w ramach Kontroli, zgodnie z którym INiK 3D będzie realizował przedmiot 

Umowy. 

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

Zamówienia. 

Pytanie 11 

Zapisy SOPZ nie definiują jak należy przeprowadzić kontrolę w następujących przypadkach: 

a. Ze względu na błędy zapisu, bądź częściowy brak danych nie jest możliwe wykonanie części 

kontroli.  

b. Czy w przypadku rekontroli należy przeprowadzić wszystkie kontrole od nowa? Czy należy 

ograniczyć się tylko do tych zagadnień, dla których wpisano klauzulę „nie spełnia wymagań”; 

Odpowiedź: 

W przypadku błędów zapisu lub częściowego braku danych INIK 3D wstrzyma proces kontroli i 

przekaże Zamawiającemu opracowany Raport Kontroli uzasadniając nadanie klauzuli „nie spełnia 

wymagań”, określając jakie były powody braku możliwości przeprowadzenia kompletnej kontroli. 



 

W przypadku Rekontroli INIK 3D będzie zobowiązany do wykonania kontroli zgodnie z zapisami 

Rozdziału IV.1 ust. 7 SOPZ.  

 

Zamawiający umieszcza na stronie internetowej zmieniony:  

Załącznik nr 1 do SIWZ-SOPZ  

 

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie, zgodnie z SIWZ: 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 11.08.2017 r. o godz. 12:00 

2. Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji należy 

przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w 

Warszawie przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 

3099. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2017. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

 

 GŁÓWNY GEODETA KRAJU 

                     /-/ 

       Grażyna Kierznowska 


