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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: „Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k)” 

nr referencyjny BDG-ZP.2610.22.2018.GI 

 

 

 

 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 2018 r. poz. 1986.),  przekazuje treść 

pytania wraz z wyjaśnieniami: 

 

 

Pytanie: w punkcie IV.3 Załacznik-nr-1-do-SIWZ-Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.docx 

napisano:  

 

3.   Zaktualizować BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe, o których mowa w rozdz. 

III pkt 3-17, a w przypadku gdy aktualizacja obiektów nie jest możliwa w oparciu o te 

materiały, niezbędne dane należy pozyskać z wywiadu terenowego, o którym mowa w rozdz. 

III pkt 18. Podczas niniejszego wywiadu terenowego Wykonawca opracuje mapę zmian  

z wniesioną przybliżoną lokalizacją nowych obiektów. BDOT10k należy zaktualizować  

w następujący sposób: 

a) wprowadzić wszystkie brakujące i nowe obiekty, w tym inwestycje wskazane w materiałach 

wymienionych w rozdz. III pkt 15. Podczas aktualizacji bazy na podstawie materiałów, o 

których mowa w rozdz. III pkt 15 należy udzielić wyjaśnienia w przypadku 

niewprowadzenia zmiany w bazie BDOT10k, uzupełniając atrybut [komentarz] 

odpowiednim wpisem: „nie wprowadzono zmiany, ponieważ....". W przypadku 

wprowadzania obiektów na podstawie materiałów z wywiadu terenowego, należy 

zastosować wartość 'przybliżony' dla kategorii dokładności geometrycznej tych obiektów, 



b) usunąć nieistniejące obiekty, 

a) zmodyfikować geometrię i zaktualizować atrybuty obiektów, które uległy zmianom lub są 

niezgodne ze stanem faktycznym. 
 

Czy w powyższych stwierdzeniach Zamawiający ma na myśli pozyskanie nowej geometrii 

wszystkich obiektów w istniejących bazach BDOT10k, na podstawie nowszych i dokładniejszych 

ortofotomap? 

Najnowsze ortofotomapy mają często piksel kilkucentymetrowy, zaś geometrię źródłowych 

danych pozyskiwano na ortofotomapach o pikselu 50 cm. W związku z tym położenie obiektów 

źródłowych baz BDOT10k nie będzie w pełni pasowało do obrazu nowej ortofotomapy. 

Jeśli odpowiedź na zadane pytanie brzmi: „tak" to czy można uzyskać wykaz tych powiatów, 

w których taka sytuacja będzie miała miejsce tj BDOT10k źródłowy pozyskany był na ortofotomapie 

o pikselu 50cm a teraz materiałem źródłowym będzie dokładniejsza ortofotomapa. Informacja ta 

niezbędna jest do prawidłowej kalkulacji ceny. Zadanie przerysowania całego powiatu na nowej, 

dokładniejszej, ortofotomapie znacząco podwyższa koszty wykonania zadania. W 2012 roku cena 

aktualizacji wraz z poprawą geometrii obiektów na nowej ortofotomapie wynosiła ok. 100 tys. zł za 

jeden powiat, a z szacowanego budżetu można wnioskować o przewidywanej cenie rzędu 35 tys zł 

za jeden powiat. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SOPZ, Zamawiający wymaga aktualizacji BDOT10k w oparciu o materiały 

źródłowe, które zostały wymienione w rozdz. III SOPZ. Jednym z materiałów jest ortofotomapa, 

która powinna stanowić podstawowe źródło dla geometrii obiektów, dla których nie są dostępne inne 

bazy referencyjne. 

W sytuacji, gdy geometria obiektów topograficznych w bazie BDOT10k jest niezgodna  

w porównaniu z ich obrazem na najnowszej, dostępnej w pzgik ortofotomapie, należy dla tych 

obiektów pozyskać właściwą, nową geometrię .  

 

W celu ułatwienia oszacowania kosztów realizacji zamówienia, w poniższej tabeli zostały zestawione 

informacje dotyczące wielkości piksela ortofotomapy, która jest aktualnie dostępna w pzgik (tj. na 

dzień 10.12.2018 r.) oraz ortofotmapy, która była udostępniona podczas ostaniej aktualizacji zbiorów 

danychBDOT10k. 

 

 

 

województwo 
powiaty objęte 

zamówieniem 

wielkość piksela 

aktualnie  

dostępnej ortofotomapy 

Wielkość piksela 

ortofotomapy dostępnej  

podczas ostatniej 

aktualizacji BDOT10k 

dolnośląskie powiat głogowski 0,5 - 2/3 obszaru od 

wschodu 

0,1 - Głogów 

0,48 - pozostały obszar 



województwo 
powiaty objęte 

zamówieniem 

wielkość piksela 

aktualnie  

dostępnej ortofotomapy 

Wielkość piksela 

ortofotomapy dostępnej  

podczas ostatniej 

aktualizacji BDOT10k 

0,25 - 1/3 obszaru od 

zachodu 

dolnośląskie powiat legnicki 0,25 
0,1 - obrzeża Legnicy 

0,5 - pozostały obszar 

dolnośląskie powiat lubiński 

0,5 - 4/5 obszaru od 

północy 

0,25 - 1/5 obszaru od 

południa 

0,1 - Lubin 

0,48 - pozostały obszar 

dolnośląskie powiat polkowicki 

0,25 - 1/2 obszaru od 

zachodu 

0,5 - 1/2 obszaru od 

wschodu 

0,48 

kujawsko-

pomorskie 
powiat Bydgoszcz 0,07 0,1 

kujawsko-

pomorskie 
powiat Grudziądz 0,5 0,1 

kujawsko-

pomorskie 
powiat lipnowski 0,25 0,5 

lubelskie powiat łukowski 0,07 0,25 

lubelskie powiat parczewski 

0,07 - 1/2 obszaru od 

południa 

0,25 - 1/2 obszaru od 

północy 

0,25 

lubelskie powiat radzyński 

0,07 - 1/2 obszaru od 

zachodu 

0,25 - 1/2 obszaru od 

wschodu 

0,25 

lubelskie powiat rycki 

0,07 - 4/5 obszaru od 

północy 

0,25 - 1/5 obszaru od 

południa 

0,25 

lubuskie powiat słubicki 0,25 0,48 

lubuskie powiat sulęciński 0,25 0,48 

lubuskie powiat Zielona Góra 0,25 0,1 - centrum miasta 



województwo 
powiaty objęte 

zamówieniem 

wielkość piksela 

aktualnie  

dostępnej ortofotomapy 

Wielkość piksela 

ortofotomapy dostępnej  

podczas ostatniej 

aktualizacji BDOT10k 

0,48 - pozostały obszar 

lubuskie powiat zielonogórski 0,25 0,48 

łódzkie powiat pajęczański 0,25 0,25 

łódzkie powiat rawski 0,25 

0,25 - 1/3 obszaru od 

wschodu 

0,5 - 2/3 obszaru od 

zachodu 

łódzkie powiat wieruszowski 0,25 0,25 

mazowieckie powiat gostyniński 0,25 0,5 

mazowieckie powiat ostrołęcki 0,25 

0,1 - obrzeża Ostrołęki 

0,45 - fragment na północy 

0,5  - pozostały obszar 

mazowieckie powiat ostrowski 0,25 0,5 

opolskie 

powiat 

kędzierzyńsko-

kozielski 

0,25 - 4/5 obszaru od 

wschodu 

0,5 - 1/5 obszaru od 

zachodu 

0,1 – Kędzierzyn-Koźle 

0,25 - 4/5 obszaru od 

wschodu 

0,5 - 1/5 obszaru od 

zachodu 

opolskie powiat kluczborski 

0,25 

0,5 - fragment obszaru 

przy zachodniej granicy 

0,1 - Kluczbork 

0,25 - pozostały obszar 

opolskie powiat krapkowicki 

0,5 – więcej niż 1/2 

obszaru od zachodu 

0,25 - pozostały obszar 

0,25 - wschodnia połowa 

obszaru 

0,5 - zachodnia połowa 

obszaru 

opolskie powiat namysłowski 

0,5 - 2/3 obszaru od 

południa 

0,25 - 1/3 obszaru od 

północy 

0,5 

opolskie powiat opolski 

0,5 - więcej niż 1/2 

obszaru od zachodu  

0,25 - pozostały obszar 

0,1 - obrzeża Opola 

0,25 - wschodnia połowa 

obszaru 

0,5 - zachodnia połowa 

obszaru 



województwo 
powiaty objęte 

zamówieniem 

wielkość piksela 

aktualnie  

dostępnej ortofotomapy 

Wielkość piksela 

ortofotomapy dostępnej  

podczas ostatniej 

aktualizacji BDOT10k 

podlaskie powiat grajewski 0,25 

0,1 - Grajewo 

0,25 - wschodnia połowa 

obszaru 

0,5 - zachodnia połowa 

obszaru 

podlaskie powiat Łomża 0,25 0,1 

pomorskie powiat gdański 0,5 

0,1 - północny pas 

0,25 - fragment 

południowo-wschodniego 

obszaru 

0,48 - pozostały obszar 

pomorskie powiat nowodworski 0,25 

0,25 - 3/4 centralnego 

obszaru 

0,45 i 0,5 - pozostały 

obszar 

pomorskie powiat słupski 

0,5 - 2/3 obszaru od 

wschodu  

0,25 - 1/3 obszaru od 

zachodu 

0,1 - obrzeża Słupska 

0,48 - pozostały obszar 

pomorskie powiat Sopot 0,5 0,1 

świętokrzyskie powiat kazimierski 0,25 0,25 

świętokrzyskie powiat opatowski 0,25 0,25 

świętokrzyskie powiat staszowski 0,25 0,25 

warmińsko-

mazurskie 
powiat Elbląg 0,25 0,1 

warmińsko-

mazurskie 
powiat elbląski 

0,25 – 1/2 obszaru od 

zachodu i południowy pas 

8 km 

0,5 - pozostały obszar 

0,25 - zachodnie obrzeża 

Elbląga 

0,45 - wschodnia połowa 

obszaru 

0,25 - zachodnia połowa 

obszaru 

warmińsko-

mazurskie 
powiat iławski 0,25 

0,1 - Iława 

0,48 - pozostały obszar 



województwo 
powiaty objęte 

zamówieniem 

wielkość piksela 

aktualnie  

dostępnej ortofotomapy 

Wielkość piksela 

ortofotomapy dostępnej  

podczas ostatniej 

aktualizacji BDOT10k 

warmińsko-

mazurskie 
powiat nidzicki 

0,5 - więcej niż 1/2 

obszaru od północy 

0,25 - pozostały obszar 

0,5 - 3/4 obszaru od 

południowego zachodu  

0,45 - pozostały obszar 

zachodniopomorskie powiat gryfiński 0,25 0,48 

zachodniopomorskie powiat Koszalin 0,25 0,1 

zachodniopomorskie powiat koszaliński 0,25 

0,35 - 2/3 obszaru od 

zachodu 

0,48 - 1/3 obszaru od 

zachodu 

zachodniopomorskie powiat policki 0,25 0,48 

zachodniopomorskie powiat Szczecin 0,25 0,1 

Dodatkowym źródłem informacji, które może posłużyć do oszacowania kosztów realizacji 

zamówienia są dane opublikowane na geoportal.gov.pl, gdzie możliwa jest ocena stopnia 

ewentualnych zmian geometrii na podstawie porównania położenia obiektów z BDOT10k na 

ortofotomapie. Dla powiatów: słupski (przy granicy ze Słupskiem), Bydgoszcz, rycki, łukowski, 

radzyński (zachodnia połowa), parczewski (południowa połowa) nie została jeszcze opublikowana 

najaktualniejsza ortofotomapa. 

 

Zamawiający modyfikuje zapis treści SIWZ w rozdz. XX. Załączniki SIWZ: 

Jest: 

Klucz prywatny 

 

Treść po zmianie: 

Klucz publiczny 

Zamawiający dodaje również Załącznik nr 9 A do SIWZ „Klucz publiczny” w rozszerzeniu ASC   

i umieszcza go na stronie Zamawiającego. 

 

GŁÓWNY GEODETA KRAJU 

dr hab. inż. Waldemar Izdebski /-/ 


