Warszawa, 18 kwietnia 2016 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA

GŁÓWNY GEODETA KRAJU
Kazimierz Bujakowski
BO-ZP.2610.14.2016.KN.ZSIN II.K-GESUT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu
informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do
zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT nr referencyjny
BO-ZP.2610.14.2016.KN.ZSIN II.K-GESUT

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Na podstawie 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), zwanej dalej „ustawą
Pzp”, Zamawiający – Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy
ulicy Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści
Specyfikacji

Istotnych

Warunków

Zamówienia.

Poniżej

treść

zapytań

wraz

z wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1:
W załączniku nr 3 do OPZ GESUT dla części I powiat suwalski jest informacja, iż
brak jest systemu teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Suwałkach do
prowadzenia inicjalnej bazy GESUT. Starostwo planuje zakup systemu w 2016 r. Czy
wiadomo już jaki system zakupiono lub na jaki system Starostwo się zdecydowało?
Odpowiedź nr 1:
Starostwo powiatowe w Suwałkach nie wyłoniło dostawcy oprogramowania.
W wyniku zapytania ofertowego w ramach przetargu ograniczonego oczekuje do dnia 20
kwietnia br. na złożenie ofer od trzech dostawców oprogramowania.
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Pytanie nr 2:
W załączniku nr 1 do OPZ GESUT dla części IX dla miasta Toruń jest informacja, iż
system teleinformatyczny w m. Toruń do prowadzenia inicjalnej bazy GESUT to WINMapa.
W 2016 r. Urząd Miasta Toruń planuje zakupić nowe oprogramowanie do prowadzenia bazy
GESUT. Czy wiadomo już jaki system zakupiono lub na jaki system urząd miasta jest
zdecydowany?
Odpowiedź nr 2:
W wyniku przetargu Urząd Miasta w Toruniu wyłonił firmę GEOMATYKA jako
dostawcę oprogramowania. Inicjalna baza GESUT będzie prowadzona z wykorzystaniem
oprogramowania EWID2007 tej firmy. Urząd Miasta jest w trakcie podpisywania umowy.
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:
było
pkt 2 załącznika Nr 1 do OPZ_GESUT dla części IX dla miasta Toruń posiadał brzmienie
"2.System teleinformatyczny w m. Toruń do prowadzenia inicjalnej bazy GESUT to
WINMapa. W 2016r. Urząd Miasta Torunia planuje zakupić nowe oprogramowanie do
prowadzenia bazy GESUT".
powinno być
pkt 2 załącznika Nr 1 do OPZ_GESUT dla części IX dla miasta Toruń przyjmuje brzmienie:
"2. System teleinformatyczny w m. Toruń do prowadzenia inicjalnej bazy GESUT to
Ewid2007."
Pytanie nr 3:
Prosimy o doprecyzowanie, czy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa
w § 39 ust. 3 rozporządzenia w sprawie EGiB, jeżeli granica została ustalona na podstawie
np. jedynego dokumentu, jakim jest mapa ewidencyjna, czy zadaniem Wykonawcy będzie
wyniesienie i okazanie stronom ustalonych punktów granicznych? Czy zadaniem Wykonawcy
będzie pomiar terenowy tych punktów?
Odpowiedź nr 3:
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
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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.

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.
Termin składania ofert upływa w dniu 11.05.2016 r. o godz. 12:00.
Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 11.05.2016 r. o godz. 12:30.

Z upoważnienia Głównego Geodety Kraju
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU

-/Jacek Jarząbek
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