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Warszawa, 02.11. 2016 r. 

         
   
  RZECZPOSPOLITA  POLSKA 
GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU 
        

 
 

BO-ZP.2610.28.2016.KN.ZSIN II.K-GESUT 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostosowanie baz danych EGiB 
do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie 
danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych 
GESUT”- nr referencyjny BO-ZP.2610.28.2016.KN.ZSIN II.K-GESUT 

WYJAŚNIENIE TRE ŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

Zamawiający – Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Wspólnej 2, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 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), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść zapytań 
wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1: 
W nawiązaniu do zapisów rozdziału VIII, pkt 3, ppkt 23) SIWZ czy Zamawiający wykluczy  
z postępowania Wykonawców należących do jednej grupy kapitałowej, którzy złożą  
w przedmiotowym postępowaniu oddzielne oferty na różne części postępowania? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż w przedmiotowym postępowaniu dopuszcza do składania ofert na 
sześć wybranych części zamówienia. 
Zgodnie z art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy 
należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

Pytanie 2:  
(…) jako potencjalny wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu zwracam 
się z prośbą ustosunkowanie się do poniższych kwestii:  
1. Jaki jest powód zmiany terminu składania ofert na dzień 10.10.2016?  
2. Dlaczego do chwili obecnej nie zostały opublikowane odpowiedzi na zadane pytania przez 

potencjalnych wykonawców?  
3. Czy termin składania ofert na 10.10.2016 r. jest ostateczny? Jeśli nie, proszę  
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o informację na temat nowego terminu?  
Powyższe pytania podyktowane są czysto praktycznymi względami, a mianowicie 
uzyskaniem ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium i terminami w niej zawartymi. Otóż 
w dniu 22 września tj. 4 dni przed ostatecznym terminem składania ofert nasza firma 
(przypuszczamy jednak, że większość firm także) uzyskała przedmiotową gwarancję ze ściśle 
określonymi terminami zawartymi w SIWZ. Był to dzień w którym zamierzaliśmy przesłać 
ofertę do Zamawiającego korzystając z operatora pocztowego. Sytuacja związana  
z przesunięciem terminu składania ofert spowodowała, że ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty 
wadium stała się nieważna. W chwili obecnej aby ponownie wziąć udział w przetargu należy 
rzeczoną gwarancję zmienić (prolongować). Nie wiemy jednak czy ostatecznym terminem 
składania ofert jest dzień 10.10.2016. Zamawiający naraża w ten sposób potencjalnych 
wykonawców na niepotrzebne koszty, a co więcej może powodować, że przygotowane 
gwarancje załączone do ofert mogą być nieważne ze względu na niezgodności w terminach.  
Z tego też względu prosimy o rzetelne i wcześniejsze informowanie potencjalnych 
wykonawców w zakresie wyżej wymienionych kwestii. Zmiany na stanowiskach 
kierowniczych w GUGiK nie powinny być tego przeszkodą. Proszę równocześnie o jak 
najszybszą odpowiedź na niniejsze pismo. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał w dniu 19.10.2016 r. zmian w przedmiotowym postępowaniu  
i przedłużył odpowiednio termin składania i otwarcia ofert. 
 

 
Pytanie nr 3 
Niniejszym zwracam się uprzejmie z zapytaniem, czy w zamówieniu publicznym o numerze 
referencyjnym BO-ZP.2610.28.2016.KN.ZSIN II. K-GESUT, którego przedmiotem jest: 
„Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji  
o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do 
zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT” (dla 17 części, od 13 do 29) będą 
miały zastosowanie wyjaśnienia dotyczące warunków technicznych realizacji zamówienia, 
których Zamawiający udzielił w ramach poprzedniego postępowania o numerze 
referencyjnym BO-ZP.2610.14.2016.KN.ZSIN II. K-GESUT (dla 12 części)?  
W szczególności chodzi mi o odpowiedź na pytanie nr 3, zawartą w wyjaśnieniach treści 
SIWZ z dnia 18.04.2016 r. do postępowania o numerze referencyjnym BO-
ZP.2610.14.2016.KN.ZSIN II. K-GESUT (kopia pisma z treścią wyjaśnień w załączeniu). 
Główny Geodeta Kraju w wyjaśnieniach tych stwierdza: „Zgodnie z opisaną sytuacją,  
w przypadku gdy w PZGiK brak jest wiarygodnych dokumentów umożliwiających ustalenie 
danych określających przebieg granic działek ewidencyjnych, a jednocześnie zainteresowani 
właściciele lub władający tymi działkami nie wskażą zgodnie przebiegu granic tych działek 
oraz w odniesieniu do objętych tymi działkami gruntów nie można stwierdzić spokojnego 
stanu posiadania, Wykonawca ustali dane określające przebieg granic tych działek oraz 
położenie punktów granicznych na zasadach określonych w § 39 ust. 3 rozporządzenia  
w sprawie EGiB, wykorzystując w szczególności do tego celu odpowiedni fragment 
dotychczasowej mapy ewidencyjnej w postaci rastrowej, wpasowany metodą transformacji 
afinicznej w punkty dostosowania, którymi powinny być punkty graniczne nieruchomości 
sąsiednich oraz jednoznacznie zidentyfikowane punkty graniczne tych działek, co zostało 
opisane w SIWZ. W takim przypadku, współrzędne punktów granicznych wykonawca określi 
na podstawie pomiaru kartometrycznego. W związku z powyższym pomiar punktów 
granicznych w terenie jest bezprzedmiotowy. Ponadto wyjaśniam, iż przedmiot niniejszego 
zamówienia nie obejmuje zadań związanych z wyznaczaniem i okazywaniem tak ustalonych 
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punktów granicznych. Zamówienie nie obejmuje również stabilizacji takich punktów 
granicznych.” 
Jest to bardzo ważne pytanie, gdyż powyżej cytowane zasady ustalania przebiegu granic: 

1) budziły wiele kontrowersji społecznych z fazie I projektu ZSIN i będą budziły w fazie 
II, 

2) są niezgodne z rozporządzeniem w sprawie EGiB, 
3) są niezgodne z OPZ, 
4) ale mają bardzo istotny wpływ na koszty realizacji zamówienia, a tym samym na cenę 

ofert. 
W przypadku, kiedy ustalenia przebiegu granic nie można dokonać na podstawie zgodnych 
wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych albo władających (strony nie są zgodne, 
lub nie znają dokładnego przebiegu granic), a stanu spokojnego posiadania również nie 
można stwierdzić, to strony uczestniczące w czynnościach ustalania przebiegu granic 
oczekują, że punkty graniczne wyznaczające przebieg granic ustalonych przez Wykonawcę 
zostaną im okazane na gruncie, czego maja prawo żądać na podstawie § 39 ust. 4 zdanie 
pierwsze. 
Ponadto należy w tym miejscu przytoczyć regulacje zawarte w § 37 ust 1 rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków (dalej rozporządzenie w sprawie EGiB): „Jeżeli brak jest dokumentacji 
wymienionej w § 36 lub jeżeli zawarte w niej dane nie są wiarygodne, dane dotyczące 
przebiegu granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku geodezyjnych pomiarów 
terenowych lub geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych poprzedzonych ustaleniem 
przebiegu tych granic.” Przepis ten enumeratywnie wymienia, jakie metody pomiaru można 
stosować w procesie ustalania przebiegu granic i geodezyjnych pomiarów kartometrycznych 
nie wymienia. Faktem jest, że ograniczenie w rozporządzeniu w sprawie EGiB metod 
pomiarowych do metody geodezyjnego pomiaru terenowego i geodezyjnego pomiaru 
fotogrametrycznego stoi w sprzeczności z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych 
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego (dalej rozporządzenie w sprawie standardów technicznych), które dla 
szczegółów I grupy, do której należą m.in. znaki i punkty graniczne, dopuszczają wszystkie 
metody pomiarowe, tj. terenową, fotogrametryczną, kartometryczną a także inne, które 
zapewniają wymagane dokładności określenia położenia. Przepisy rozporządzenia w sprawie 
EGiB winno się jednak w tym przypadku stosować jako lex specialis, tym bardziej, że  
w ostatniej nowelizacji tegoż rozporządzenia nie zmieniono treści § 37 ust 1 i nie 
dostosowano jej do rozporządzenia w sprawie standardów technicznych. 
Niemniej jednak należy też zauważyć, że Zamawiający w SIWZ, a dokładnie w OPZ, dał 
wyraz wyższości regulacjom zawartym w rozporządzeniu w sprawie standardów 
technicznych i dopuścił również geodezyjne pomiary kartometryczne punktów granicznych, 
pod warunkiem, że pomiary te spełnią następujące wymagania: 
1. Geodezyjne pomiary fotogrametryczne lub geodezyjne pomiary kartometryczne mogą być 

stosowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pomiaru 
szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej, jeżeli utworzony dla potrzeb tego 
pomiaru model terenu lub opracowana ortofotomapa, a także organizacja i technika 
pomiaru zapewnią określenie położenia tych szczegółów względem osnowy geodezyjnej  
1 klasy z błędem średnim nie większym niż 0,17 m, przy założeniu rozkładu normalnego 
błędów pomiaru. 

2. W celu sprawdzenia, czy spełniony jest warunek, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca 
przed rozpoczęciem produkcyjnego wykonywania pomiarów, wykona pomiary kontrolne 
odpowiedniej liczby tych samych punktów sytuacyjnych, równomiernie rozłożonych na 
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obszarze opracowania, w tym położonych na skrajach tego obszaru, metodą 
fotogrametryczną lub kartometryczną oraz techniką RTK/RTN. Pozytywny wynik 
pomiarów kontrolnych będzie miał miejsce, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące 
warunki:  

1) 68,3 % odchyleń liniowych na punktach kontrolnych nie przekroczy 0,19 m;  
2) 95,4 % odchyleń liniowych na punktach kontrolnych nie przekroczy 0,38 m;  
3) maksymalne odchylenie liniowe na punktach kontrolnych nie przekroczy 0,57 m. 

3. Wyniki pomiarów i obliczeń kontrolnych Wykonawca dołączy do operatu technicznego. 
4. Dodatkowym niezbędnym warunkiem zastosowania geodezyjnych pomiarów 

fotogrametrycznych lub geodezyjnych pomiarów kartometrycznych, jako metody 
pozyskania danych określających położenie punktów granicznych, jest to, aby znaki 
graniczne zostały odwzorowane na zdjęciach lotniczych lub ortofotomapie (np.  
w wyniku ich sygnalizacji w terenie przed wykonaniem zdjęć lotniczych), albo położenie 
punktów granicznych zostało ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 37 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie EGiB, w odniesieniu do widocznych na zdjęciach szczegółów 
sytuacyjnych, takich jak budynki, ogrodzenia, miedze, studnie, słupy trakcji 
energetycznej.  

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że okazanie stronom położenia punktów 
granicznych poprzez ich oznaczenie na gruncie nie jest konieczne, jeżeli spełniony jest 
warunek określony w pkt 4, tzn. kiedy: 

− ustalone punkty graniczne zostały zasygnalizowane w terenie przed wykonaniem zdjęć 
lotniczych, 

− lub ustalone punkty graniczne stanowią trwałe szczegóły terenowe odwzorowane na 
zdjęciach lotniczych lub ortofotomapie takie jak budynki, ogrodzenia, słupy, studnie 
oraz miedze, 

− lub usytuowanie ustalonych punktów granicznych Wykonawca jednoznacznie odniesie 
do trwałych szczegółów terenowych położonych w ich bezpośrednim sąsiedztwie i na 
szkicu granicznym poda odległości tych punktów do tych szczegółów terenowych.  

Jeżeli jednak same ustalone punkty graniczne nie stanowią trwałych szczegółów terenowych 
odwzorowanych na zdjęciach lotniczych lub ortofotomapie i brak jest takich trwałych 
szczegółów terenowych w bezpośrednim sąsiedztwie, do których można by było je odnieść, 
to zgodnie z treścią  OPZ pomiar kartometryczny ani fotogrametryczny nie jest dopuszczalny. 
Zatem w takim przypadku Wykonawca winien oznaczyć ustalone punkty graniczne w terenie 
i pomierzyć je metodą geodezyjnych pomiarów terenowych. 
Wyjaśnienia z dnia 18.04.2016 r. można by było uznać za właściwe i zgodne z OPZ, gdyby 
uwzględniały właśnie warunek określony w wyżej cytowanym pkt 4. Natomiast zasadne 
wydaje się zwolnienie Wykonawcy z konieczności oznaczania ustalonych punktów 
granicznych na gruncie i ich geodezyjny pomiar terenowy, pomimo niespełnienia warunku 
określonego w pkt 4 w sytuacji, kiedy żadna ze stron nie uczestniczy w czynnościach 
ustalenia przebiegu granic mimo skutecznego ich zawiadomienia. Wtedy zasadne wydaje się 
określenie współrzędnych ustalonych punktów granicznych na podstawie pomiarów 
kartometrycznych na mapie ewidencyjnej zharmonizowanej z ortofotomapą. 
 
Na treść wyjaśnień Zamawiającego z dnia 18.04.2016 r. natrafiłem dopiero teraz i z jednej 
strony mając świadomość, że formalnie czas na zadawanie pytań w tym postępowaniu już 
minął i Zamawiający nie jest zobligowany do udzielania dalszych wyjaśnień (ale może to 
uczynić, jeżeli chce), ale z drugiej strony ufając, że Zamawiającemu zależy na jakości  
i dobrym rezultacie projektu, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, 
które mają bardzo istotny wpływ na szacowanie ryzyka oraz kalkulację kosztów realizacji 
przedmiotowego zamówienia: 
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1. Mając na względzie zapisy § 37 ust 1 rozporządzenia w sprawie EGiB i jednocześnie 
regulacje rozporządzenia w sprawie standardów technicznych w zakresie dopuszczalnych 
metod pomiarowych, czy geodezyjne pomiary kartometryczne można stosować do 
określania położenia punktów granicznych w procesie ustalania przebiegu granic działek 
ewidencyjnych? 

2. Czy wyjaśnienie do SIWZ w zakresie OPZ, których Zamawiający udzielił w ramach 
poprzedniego postępowania o numerze referencyjnym BO-ZP.2610.14.2016.KN.ZSIN 
II. K-GESUT (dla 12 części) będą również obowiązujące w zamówieniu publicznym  
o numerze referencyjny BO-ZP.2610.28.2016.KN.ZSIN II. K-GESUT (dla 17 części, 
od 13 do 29)? 

3. Jak w kontekście warunków nałożonych w OPZ na metody geodezyjnych pomiarów 
kartometrycznych i fotogrametrycznych (wyżej cytowane pkt 1 - 4) należy rozumieć 
wyjaśnienia Głównego Geodety Kraju z dnia 18.04.2016 r.? 

4. Czy w sytuacji nieobecności stron podczas czynnościach ustalenia przebiegu granic, 
pomimo ich skutecznego zawiadomienia, współrzędne punktów granicznych ustalonych 
przez Wykonawcę na zasadach § 39 ust. 3 rozporządzenia w sprawie EGiB, które: 
− nie zostały zasygnalizowane w terenie przed wykonaniem zdjęć lotniczych, 
− ani nie stanowią trwałych szczegółów terenowe odwzorowanych na zdjęciach 

lotniczych lub ortofotomapie takich jak budynki, ogrodzenia, słupy, studnie oraz 
miedze, 

− ani nie można ich odnieść do trwałych szczegółów terenowych, ponieważ  
w najbliższym sąsiedztwie nie ma takich szczegółów terenowych, można określić na 
podstawie geodezyjnych pomiarów kartometrycznych, bez konieczności oznaczania 
ich na gruncie i geodezyjnego pomiaru terenowego? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż § 39 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 
2016, poz. 1034 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie EGiB”,  
odnosi się wyłącznie do geodezyjnych pomiarów terenowych punktów granicznych, których 
położenie jest ustalane bezpośrednio w terenie. Przepis ten stanowi, że wykonawca ma  
swobodę co do sposobu oznaczenia na gruncie takich punktów na okres pomiaru.  Ponadto 
przesądza on, że ewentualna trwała stabilizacja punktów granicznych, ustalonych w oparciu 
o zgodne oświadczenie właścicieli lub władających gruntami, może być dokonana wyłącznie 
na koszt tych podmiotów.  

W przypadku gdy ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia 
wyznaczających je punktów granicznych, wykonawca dokonuje w sposób określony  
w § 37 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie EGiB,  tj. w oparciu o zobrazowania lotnicze, 
satelitarne lub ortofotomapę, to oznaczanie na gruncie takich punktów nie znajduje żadnego 
uzasadnienia. Dane określające położenie takich punktów wykonawca pozyskuje bowiem 
w drodze geodezyjnego pomiaru fotogrametrycznego lub w drodze geodezyjnego pomiaru 
kartometrycznego. Do wykonania takich pomiarów nie zachodzi potrzeba oznaczania na 
gruncie punktów granicznych, które są objęte pomiarem.   

Zamawiający nie podziela poglądu o sprzeczności przepisów § 37 rozporządzenia  
w sprawie EGiB z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników 
tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011, 
Nr 263, poz. 1572), zwanego dalej „rozporzadzeniem w sprawie standardów technicznych”. 
Należy przy tym zwrócić uwagę, iż przepisy ust. 1 i ust. 2 w § 37 rozporządzenia w sprawie 



Strona 6 z 8 

EGiB należy interpretować łącznie. W świetle tych przepisów pomiar punktów granicznych 
może odbywać się w drodze geodezyjnych pomiarów terenowych, geodezyjnych pomiarów 
fotogrametrycznych, a także geodezyjnych pomiarów kartometrycznych. 

Opublikowane w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BO-
ZP.2610.14.2016.KN.ZSIN II.K-GESUT wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia co do zasady nie mają zastosowania do innego zamówienia publicznego. Nie 
mniej jednak, Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 18 
kwietnia 2016 r. (Odpowiedź nr 3) i jednocześnie dodatkowo wyjaśnia, iż pomiar 
kartometryczny punktów granicznych jest dopuszczalny, jeżeli zachodzą przesłanki określone 
w rozdziale IV ust. 5 OPZ, tj. wykorzystywana do pomiaru ortofotomapa, a także organizacja 
i technika pomiaru zapewnią określenie położenia szczegółów terenowych względem osnowy 
geodezyjnej 1 klasy z błędem średnim nie  większym niż 0,17 m, przy założeniu rozkładu 
normalnego błędów pomiaru,  a także w sytuacji, gdy ustalenie przebiegu granic działek 
ewidencyjnych następuje na zasadach określonych w § 39 ust. 3 rozporządzenia w sprawie 
EGiB, przy wykorzystaniu dokumentów kartograficznych, znajdujących się w PZGiK, 
przetworzonych do postaci rastrowej, po ich wpasowaniu metodą transformacji afinicznej 
w punkty dostosowania, którymi powinny być punkty graniczne granic nieruchomości 
sąsiednich oraz  jednoznacznie  zidentyfikowane punkty granicznych tych działek.  

Postanowienia rozdziału IV ust. 5-7 oraz 9 OPZ określają oczekiwania Zamawiającego  
dotyczace dokładności geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych oraz geodezyjnych 
pomiarów kartometrycznych, a także zakresu pomiarów kontrolnych, które ma wykonać 
Wykonawca, aby mieć gwarancję uzyskania zakładanych dokładności określenie położenia 
punktów granicznych. Intencją Zamawiajacego jest, aby wyniki geodezyjnych pomiarów 
fotogrametrycznych oraz geodezyjnych pomiarów kartograficznych pod względem 
dokładności były porównywalne z wynikami geodezyjnych pomiarów terenowych, 
wykonanych zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu w sprawie standardów 
technicznych.  

Ww. postanowienia OPZ nie naruszają w żaden sposób przepisów prawa. 

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w Odpowiedzi nr 3 Wyjaśnień treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego nr BO-ZP.2610.14.2016.KN.ZSIN 
II.K-GESUT z dnia 18 kwietnia 2016 r. W przypadku gdy w PZGiK brak jest wiarygodnych 
dokumentów umożliwiających ustalenie danych określających przebieg granic działek 
ewidencyjnych, a jednocześnie zainteresowani właściciele lub władający tymi działkami nie 
wskażą zgodnie przebiegu granic tych działek oraz w odniesieniu do objętych tymi działkami 
gruntów nie można stwierdzić spokojnego stanu posiadania, Wykonawca ustali dane 
określające przebieg granic tych działek oraz położenie punktów granicznych na zasadach 
określonych w § 39 ust. 3 rozporządzenia w sprawie EGiB, wykorzystując w szczególności 
do tego celu odpowiedni fragment dotychczasowej mapy ewidencyjnej w postaci rastrowej, 
wpasowany metodą transformacji afinicznej w punkty dostosowania, którymi powinny być 
punkty graniczne nieruchomości sąsiednich oraz jednoznacznie zidentyfikowane punkty 
graniczne tych działek, co zostało opisane w SIWZ. W takim przypadku, współrzędne 
punktów granicznych wykonawca określi na podstawie pomiaru kartometrycznego. 
W związku z powyższym pomiar punktów granicznych w terenie jest bezprzedmiotowy. 
Ponadto wyjaśniam, iż przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje zadań związanych 
z wyznaczaniem i okazywaniem tak ustalonych punktów granicznych. Zamówienie nie 
obejmuje również stabilizacji takich punktów granicznych. 
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Pytanie nr 4 
W związku ze zmianą zapisów SIWZ i nowym podziałem zakresu prac pragniemy zwrócić 
uwagę na problem jaki może wystąpić podczas opracowania zadań: 
Zadanie „EGiB” oraz zadanie „GESUT” jest przewidziane do realizacji w tym samym czasie  
i po nowym podziale prac może być realizowane przez dwóch różnych Wykonawców. 
Zwracamy uwagę, że oba zadania realizowane są na podstawie tych samych materiałów 
źródłowych (np. operaty z inwentaryzacji budynków wraz z inwentaryzacją przyłączy), które 
niejednokrotnie są w postaci analogowej. 
W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem jak Zamawiający, ze względu na 
napięty harmonogram realizacji, przewiduje udostępnienie analogowych materiałów 
źródłowych dwóm różnym Wykonawcom w tym samym czasie ? 
Czy związku z tą sytuacją, problem z uzyskaniem materiałów źródłowych będzie podstawą 
do aneksowania terminu realizacji kontraku ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z rozdziałem III Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 
stanowiącego Załącznik nr 1.1 -1.n do SIWZ: 

a) dla prac w zakresie GESUT ust. 11 i ust. 12 OPZ stanowi:   

„11. Operaty techniczne PZGiK i inne materiały PZGiK, niezbędne do realizacji przedmiotu 
zamówienia, o ile nie zostaną przetworzone przez Starostę do postaci elektronicznej, 
Wykonawca będzie otrzymywał od Starosty sukcesywnie zgodnie z ustalonym 
harmonogramem udostępniania materiałów PZGiK lub otrzyma kopie tych dokumentów. 
12. Starosta jednorazowo udostępni materiały PZGiK na okres nie dłuższy niż 21 dni od dnia 
udostępnienia.” 

b) dla prac w zakresie EGIB ust. 19  OPZ stanowi: 
„19. Operaty techniczne PZGiK, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, o ile nie 
zostaną przetworzone przez Starostę do postaci elektronicznej, Wykonawca otrzyma od 
Starosty na okres niezbędny do ich wykorzystania, w uzgodnionych pisemnie terminach na 
okres nie dłuższy niż 21 dni, lub otrzyma kopie tych operatów.”  

Zamawiający wyjaśnia, iż Starosta razem z Wykonawcami realizującymi przedmiotowe 
zadania ustali harmonogram udostępniania materiałów, umożliwiający niezakłóconą 
realizację prac wszystkim Wykonawcom. 
Zamawiający informuje również, że wydłużył okres realizacji zadań związanych  
z opracowaniem bazy GESUT do 12 miesięcy. 
Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że tylko w niewielu jednostkach ewidencyjnych na 
obszarze poszczególnych powiatów realizowane są zadania obejmujące zarówno prace 
w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków jak i utworzenia inicjalnej bazy 
GESUT, Zamawiający nie widzi zagrożenia co do terminowości realizacji przedmiotowych 
prac. 
W odniesieniu do kwestii dotyczących możliwości zmiany terminu realizacji umowy 
Zamawiajacy wyjaśnia, iż warunki zmiany umowy wskazane zostały w § 9 wzoru umowy 
dotyczącej realizacji zadań w zakresie EGiB stanowiącego Załacznik nr 2a o SIWZ oraz 
w § 9 wzoru umowy dotyczącej realizacji zadań w zakresie GESUT stanowiącego Załącznik 
nr 2b do SIWZ. 
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Pytanie nr 5 
Prosimy o informację w jaki sposób wykonawca będzie musiał udokumentować posiadanie 
znajomości metodyki zarządzania projektami PRINCE2 w przypadku kierownika prac 
w zakresie GESUT. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku 
o którym mowa w rozdziale VIII SIWZ ust. 2 pkt 2 ppkt 2.1, Wykonawca dołacza do oferty 
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Wykonawca dopiero na wezwanie Zamawiajacego 
zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentu „Wykaz osób skierowanych przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia” stanowiący Załącznik nr 8b do SIWZ. 
 
 

 

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

Termin składania ofert upływa w dniu 10.11.2016r. o godzinie 12:00 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11.2016r. o godzinie 12:30 

 

Z upoważnienia Głównego Geodety Kraju 
DORADCA GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU 

- / - 

Adrian Przepiórka 

 


