
 

 
 

RZECZPOSPOLITA  POLSKA 

GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU 
 

 

        BO-ZP.2610.4.2017.GI.GESUT  

 

Warszawa,  04 maja 2017 r.  

  

  

  

 

 

 

Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na ,,Weryfikację realizacji procesu dostosowania danych  

o sieciach uzbrojenia terenu” BO-ZP.2610.4.2017.GI.GESUT. 

 

  

                             

 

 

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: Proszę o przedstawienie harmonogramu dostaw do odbioru produktów 

stanowiących wyniki realizacji zamówień II Transzy GESUT, tj. dla 59 Lokalizacji (273 

jednostek ewidencyjnych), dla których umowy wykonawcze są już realizowane a terminy 

dostaw produktów wynikowych do odbioru są ustalone. Harmonogram ten jest niezbędny do 

tego, aby określić w jakim okresie jakie zasoby trzeba zabezpieczyć, aby można było 

zrealizować zamówienie w sposób należyty, jak również oszacować koszty utrzymania do 

dyspozycji oraz użycia tych zasobów. 

 

 

 



 

Odpowiedź: Odnośnie przekazania harmonogramów dla poszczególnych produktów, 

wyjaśniam, że dla postepowania nr BO-ZP.2610.28.2016.KN.ZSINII.K-GESUT (Transza II) 

został dokonany wybór wykonawców, a dokumentacja przetargowa została przekazana do 

Urzędu Zamówień Publicznych do kontroli uprzedniej. Podpisanie umów dla tego 

zamówienia planowane jest w maju br. W związku z powyższym Zamawiający w chwili 

obecnej nie posiada szczegółowych harmonogramów przekazywania poszczególnych 

jednostek ewidencyjnych do odbioru. Jednocześnie informuje, że informacja o wymaganej 

liczbie jednostek ewidencyjnych przekazywanej przez Wykonawcę GESUT do odbioru oraz 

wzór umowy dostępne są pod adresem: http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-

publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostosowanie-baz-danych-

egib-do-wymagan-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach-oraz-

dostosowanie-danych-o-sieciach-uzbrojenia-terenu-do-zgodnosci-z-obowiazujacym-

modelem-danych-gesut (Złącznik nr 2 do SIWZ Wzór Umowy.pdf, Załącznik nr 6 do OPZ 

Wymagania co do liczby jednostek.pdf). 

 

Pytanie 2. OPZ [dotyczy rozdziału 4 ust. 4] W jakim terminie od podpisania umowy zostaną 

udostępnione przez CODGiK materiały pochodzące z centralnej części PZGiK, które były 

udostępnione Wykonawcom GESUT? 

Odpowiedź: Odnośnie przekazania danych przez CODGiK, wyjaśniam, że zgodnie z 

rozdziałem 4 ust. 4 OPZ niezbędne materiały pochodzące z centralnej części PZGiK, które 

były udostępnione Wykonawcom GESUT, zostaną przekazane Weryfikatorowi przez 

CODGIK za pomocą serwera FTP CODGiK, bądź też w inny uzgodniony z Weryfikatorem 

sposób. Materiały te zostaną udostępnione przez CODGiK niezwłocznie, przed terminem 

przekazania poszczególnych produktów do weryfikacji przez Wykonawców GESUT. 

  

Pytanie 3. OPZ [dotyczy rozdziału 4 ust. 5] W jakich terminach od podpisania umowy 

zostaną udostępnione materiały i dane zgromadzone w powiatowej części PZGiK, które są w 

wersji elektronicznej (m.in. zbiory danych, operaty techniczne), niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia? 

Odpowiedź: Odnośnie udostępnienia materiałów i danych zgromadzonych w powiatowej 

części PZGiK wyjaśniam, że mając na uwadze przepis rozdziału 4.1 ust. 4, Weryfikator 

zostanie poinformowany przez Starostę o próbce wskazanej do weryfikacji w terminie nie 

później niż 14 dni kalendarzowych przed planowanym przekazaniem produktów do 

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostosowanie-baz-danych-egib-do-wymagan-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach-oraz-dostosowanie-danych-o-sieciach-uzbrojenia-terenu-do-zgodnosci-z-obowiazujacym-modelem-danych-gesut
http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostosowanie-baz-danych-egib-do-wymagan-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach-oraz-dostosowanie-danych-o-sieciach-uzbrojenia-terenu-do-zgodnosci-z-obowiazujacym-modelem-danych-gesut
http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostosowanie-baz-danych-egib-do-wymagan-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach-oraz-dostosowanie-danych-o-sieciach-uzbrojenia-terenu-do-zgodnosci-z-obowiazujacym-modelem-danych-gesut
http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostosowanie-baz-danych-egib-do-wymagan-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach-oraz-dostosowanie-danych-o-sieciach-uzbrojenia-terenu-do-zgodnosci-z-obowiazujacym-modelem-danych-gesut
http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostosowanie-baz-danych-egib-do-wymagan-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach-oraz-dostosowanie-danych-o-sieciach-uzbrojenia-terenu-do-zgodnosci-z-obowiazujacym-modelem-danych-gesut


 

weryfikacji. W związku z powyższym, Weryfikator może wnioskować o udostępnienie 

przedmiotowych materiałów na każdym etapie realizacji umowy. 

 

Pytanie 4. OPZ [dotyczy rozdziału 4 ust. 6] Udostępnienie operatów nieprzetworzonych 

przez Starostę do postaci elektronicznej, na okres nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych to 

zdecydowanie za krótki czas, aby wykonać weryfikację w sposób należyty. Wnoszę o zmianę 

w OPZ zasad udostępniania operatów na potrzeby weryfikacji w taki sposób, aby operaty 

niezbędne do weryfikacji obligatoryjnie były przekazywane przez Starostę w wersji 

elektronicznej – Starosta określając próbkę operatów do kontroli, powinien przygotować i 

przekazać kopię elektroniczną (skany) operatów wytypowanych do próbki danych. Jeżeli 

Starosta nie wskaże w terminie określonym w rozdziale 4.1. ust. 4 OPZ próbki w zakresie 

weryfikacji wykorzystania operatów, to Weryfikator zwróci się do Starosty o przekazanie 

elektronicznej kopii operatów wytypowanych przez Weryfikatora do próbki danych lub do 

uzupełnienia próbki danych. Przy tej ilości lokalizacji i jednostek ewidencyjnych, które 

należy zweryfikować, tylko udostępnienie operatów w wersji elektronicznej powinno być 

brane pod uwagę. Wtedy też wyeliminuje się bardzo poważne ograniczenie udostepnienia 

operatów na maksymalnie 7 dni. 

Odpowiedź: Odnośnie ograniczenia udostepnienia operatów technicznych w postaci 

nieelektronicznej na maksymalnie 7 dni, wyjaśniam, że ze względu na terminy weryfikacji, o 

których mowa w rozdziale 4.1 ust. 9 OPZ oraz wspólne wykorzystanie materiałów przez 

Weryfikatora i Wykonawców GESUT, a także konieczność dostosowania powyższego 

wymogu do zapisów już podpisanych Umów GESUT (I Transza) oraz braku możliwości 

zmian treści Umów GESUT (II Transza), nie jest możliwe wydłużenie tego terminu.   

Jednocześnie wyjaśniam, że przez próbkę, zgodnie z definicją zawartą w słowniku w OPZ, 

należy rozumieć jako zbiór obiektów/arkuszy/operatów/ obszarów reprezentujących różne 

części obrębu lub jednostki ewidencyjnej, nieskupione w jednym miejscu, na których będzie 

wykonana weryfikacja. Nadmienić należy również, że zgodnie z zapisami rozdziału 4.1 ust. 5 

OPZ wybrana próbka musi być zgodna z zapisami rozdziału 4.2 OPZ (Weryfikacja 

utworzenia inicjalnej bazy danych GESUT lub dostosowania powiatowej bazy GESUT do 

zgodności z obowiązującym modelem danych). W związku z powyższym wyjaśniam, że 

weryfikacji nie mogą podlegać wyłącznie operaty w postaci elektronicznej. 

Odnośnie udostępniana operatów technicznych nieprzetworzonych do postaci elektronicznej  

informuję, że  zgodnie z § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 

5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu 



 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183) materiały zasobu w postaci 

nieelektronicznej przejęte do zasobu przetwarza się sukcesywnie do postaci elektronicznej nie 

dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.  

 

Pytanie 5. OPZ [dotyczy rozdziału 4.1 ust. 11] Mając na uwadze zapisy rozdziału  4.1. ust. 11 

i 13 należy stwierdzić, że weryfikacja w ramach iteracji II będzie bardziej pracochłonna niż w 

iteracji I, gdyż zgodnie z ust. 11 w ramach iteracji II należy przeprowadzić weryfikację 

Produktu na takich samych wielkościowo próbkach, jak w iteracji I, a ponadto trzeba jeszcze 

sprawdzić, czy zostały usunięte wszystkie wady wykazane podczas iteracji I. Jeżeli czas na 

weryfikację II ma być taki sam jak na weryfikację I, to wnoszę o zmniejszenie wielkości 

próbek w ramach iteracji II do 50% wielkości próbek z iteracji I. Jeżeli Zamawiający nie 

zgadza się na zmniejszenie wielkości próbek w iteracji II, to wnoszę o wydłużenia czasu 

weryfikacji o 7 dni kalendarzowych. 

Odpowiedź: Odnośnie wydłużenia terminu na weryfikację w II iteracji, informuje, że z uwagi 

na fakt, że przedmiotem weryfikacji są Zamówienia GESUT i Wykonawca GESUT ma 

wskazany w umowie termin na wykonanie weryfikacji przez Zamawiającego  w I i II iteracji, 

nie ma możliwości wydłużenia terminu II iteracji weryfikacji. Odnosząc się do wielkości 

próbki w ramach II iteracji, wyjaśniam, że w ocenie Zamawiającego wielkość próbki jest 

odpowiednia. Ponadto informuję, że w związku z tym, iż Weryfikator miał możliwość 

zapoznać się z treścią SIWZ, w ocenie Zamawiającego przedstawiona w formularzu 

ofertowym cena obejmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy z 

uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) oraz innych opłat i podatków.  

 

Pytanie 6. OPZ [dotyczy rozdziału 4.2 ust. 1] Wnoszę o udostępnienie „Modelu jakości 

danych GESUT” teraz na etapie ofertowania, a nie dopiero po zwarciu Umowy. Model ten ma 

istotne znaczenie dla  kalkulacji ceny ofertowej. Jest wręcz niezbędny, aby móc dobrze 

oszacować koszt realizacji zamówienia. 

Odpowiedź: Odnośnie udostępnienia ,,Modelu jakości danych GESUT” na etapie 

prowadzonej procedury przetargowej, wyjaśniam, że wyżej wymieniony model został 

opracowany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 

dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT 

(Dz. U. poz. 1938), a jego zapisy są jedynie uszczegółowieniem procesu weryfikacji danych 

GESUT opisanych w OPZ. W związku z powyższym, w ocenie Zamawiającego 



 

udostępnienie Weryfikatorowi „Modelu jakości danych GESUT” po zawarciu Umowy jest 

wystarczające. 

 

Pytanie 7. OPZ [dotyczy rozdziału 4.2 ust. 6 oraz 4.2.1 ust. 8 i 4.2.2 ust. 7] Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w modelu jakości danych GESUT. 

Analogicznie sprawa ma się w stosunku do schematu XSD. Zarówno model jakości danych 

jak i schemat XSD mają bardzo istotne znaczenie dla realizacji weryfikacji jakości danych. 

Każda zmiana tych elementów może pociągać za sobą bardzo duże zmiany terminowe i 

kosztowe dla realizacji zamówienia. Co gorsza nie znając zakresu takich zmian nie można 

rzetelnie wycenić oferty, ponieważ przedmiot zamówienia jest niedookreślony. Zastrzeżenie 

możliwość dokonywania zmian w modelu jakości danych GESUT oraz schemacie XSD 

powoduje, iż opis przedmiotu zamówienia nie spełnia wymagań art. 29 ust. 1 ustawy Pzp: 

Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i 

okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Mając na uwadze powyższe 

wnoszę o usunięcie z OPZ zapisów dotyczących możliwości wprowadzania zmian w modelu 

jakości danych GESUT oraz schemacie XSD, lub opatrzenie ich dopiskiem: „jeżeli nie będą 

one miały wpływu na termin i/lub koszty realizacji zamówienia”. 

Odpowiedź: Odnośnie wprowadzenia zmian w ,,Modelu jakości danych”, informuję,  że 

wyżej wymieniony model został opracowany na podstawie przepisów rozporządzenia 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej 

bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. poz. 1938), a jego zapisy są jedynie 

uszczegółowieniem procesu weryfikacji danych GESUT opisanych w OPZ. Zamawiający nie 

przewiduje istotnych zmian w niniejszym dokumencie, mogących mieć wpływ na termin i 

koszt realizacji zamówienia. Ponadto, Zamawiający dopuszcza ewentualne modyfikacje 

wynikające tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach prawa, których na etapie ogłoszenia 

postępowania przetargowego Zamawiający nie mógł przewidzieć.  

 Powyższa odpowiedź jest analogiczna dla schematu XSD danych GESUT. 

 

Pytanie 8. OPZ [dotyczy tabeli 2 poz. 1 - wielkość próbek] W pozycji 1 Tabeli nr 2 

„Weryfikacja wykorzystania materiałów PZGiK” ust. 3 tabeli nie podano wielkości 

minimalnej próbki. Proszę o uzupełnienie zapisów OPZ w tym zakresie. 

Odpowiedź: Odnośnie nie wskazania wielkości minimalnej próbki dotyczącej „Weryfikacji 

wykorzystania materiałów PZGiK”, o której mowa w rozdziale 4.2.1 ust. 5 Tabela nr 2 lp. 1 



 

OPZ, wyjaśniam, że jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy 

wyborze oferty jest ,,Ilość zweryfikowanych materiałów”, o którym mowa w SIWZ w ust. 4 

rozdziału XVI. ,,Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert”. W związku z 

powyższym, ostateczne wartości Zamawiający przyjmie na podstawie informacji, o których 

mowa w rozdziale III pkt 3 formularza ofertowego wyłonionego wykonawcy. 

 

Pytanie 9. OPZ[dotyczy tabeli 2. poz. 1 - weryfikacja współrzędnych] W ramach weryfikacji 

wykorzystania materiałów PZGiK należy m.in. porównać czy współrzędne punktów z 

każdego weryfikowanego operatu odpowiadają współrzędnym odpowiednich punktów w 

inicjalnej bazie danych GESUT i dotyczy to przede wszystkim szczegółów sytuacyjnych I 

grupy dokładnościowej, ponieważ zgodnie z zapisami OPZ dla Zamówień GESUT pozostałe 

szczegóły sytuacyjne mogą być wprowadzane do inicjalnej bazy danych GESUT w drodze 

digitalizacji ekranowej mapy zasadniczej. Zwracam uwagę, na podkreśloną część zdania, z 

której wynika, po pierwsze, że operat zawiera wykaz współrzędnych, po drugie, że wykaz ten 

jest w tym samym układzie współrzędnych co inicjalna baza danych GESUT, gdyż tylko takie 

współrzędne można ze sobą porównać.  

Z tego dalej wynika, że taką weryfikację można przeprowadzić tylko dla stosunkowo nowych 

operatów sporządzonych w obecnie obowiązującym układzie PL2000. 

Co w takim razie z operatami, które owszem zawierają wykazy współrzędnych, ale w innym 

układzie niż PL2000? Czy w takim przypadku Weryfikator ma sprawdzić poprawność 

przeliczenia dokonanego przez Wykonawcę, a następnie sprawdzić, czy te przeliczone 

współrzędne zostały wprowadzone do inicjalnej bazy GESUT? 

Co z operatami, które nie zawierają wykazów współrzędnych, ale zawierają dane pomiarowe 

przewodów i/lub urządzeń technicznych (armatury) związanych z tymi przewodami, ale 

pomiary te są oparte nie na osnowie geodezyjnej, tylko na szczegółach I grupy (budynki, 

odrodzenia, krawężniki)? Czy Wykonawca GESUT jest zobowiązany takie operaty 

wykorzystać, a jeżeli tak, to w jaki sposób? Należy nadmienić, że na podstawie pomiarów 

opartych na szczegółach I grupy nie można obliczyć współrzędnych określających geometrię 

obiektów GESUT stanowiących również szczegółu I grupy z dokładnością wymaganą przez 

obowiązujące standardy. Ponadto należy mieć jeszcze na uwadze to, że wymiary szczegółów 

terenowych zawarte na szkicach polowych materiałów źródłowych, na których oparte są te 

pomiary, mogą odbiegać od wymiarów tych obiektów zawartych w aktualnej bazie EGiB 



 

(budynki) oraz na mapie zasadniczej lub w bazie  BDOT500 (ogrodzenia, krawężniki), co nie 

pozwala na jednoznaczne skartowanie wyników tych pomiarów. 

Odpowiedź: Odnośnie wykonania ,,Weryfikacji wykorzystania materiałów PZGiK’’, o której 

mowa w rozdziale 4.2.1 ust. 5 Tabela nr 2 lp.1 pkt 2 OPZ, wyjaśniam, że zadaniem 

Weryfikatora będzie porównać czy informacje, zawarte w operatach technicznych PZGiK, 

zostały w prawidłowy sposób przetworzone przez Wykonawcę GESUT, w celu utworzenia 

inicjalnej bazy danych GESUT, a w szczególności, czy obiekty znajdujące się w operatach 

jednostkowych znajdują się w inicjalnej bazie danych GESUT oraz czy współrzędne punktów 

z każdego weryfikowanego operatu odpowiadają współrzędnym odpowiednich punktów w 

inicjalnej bazie danych GESUT. Weryfikacją należy objąć przede wszystkim szczegóły 

sytuacyjne I grupy dokładnościowej, o których mowa w rozporządzeniu 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. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572), zwanym dalej „rozporządzeniem  ws. 

standardów”, ponieważ zgodnie z zapisami OPZ dla Zamówień GESUT pozostałe szczegóły 

sytuacyjne mogą być wprowadzane do inicjalnej bazy danych GESUT w drodze digitalizacji 

ekranowej mapy zasadniczej. W ramach powyższej weryfikacji należy również sprawdzić 

poprawność informacji umieszczonych w analizie materiałów źródłowych w kolumnie 

„Określenie zakresu wykorzystania materiału”.  

Informuję również, że jednym z zadań weryfikacji, o której mowa w rozdziale 4.2.1 ust. 3 pkt 

1 OPZ są m.in. czynności sprawdzające, mające na celu ustalenie, czy prace geodezyjne 

związane ze zmianą układu współrzędnych zostały wykonane zgodnie z zapisami OPZ na 

realizację Umów GESUT.  

W związku z powyższym weryfikacji podlegają wszystkie operaty techniczne przekazane 

Wykonawcy GESUT, zgodnie z rozdziałem 4.2.1 ust. 5 Tabela nr 2 lp. 1 OPZ, zawierające 

jednoznacznie identyfikowalne informacje niezbędne do obliczenia współrzędnych w obecnie 

obowiązującym układzie współrzędnych, dotyczące szczegółów sytuacyjnych I grupy 

dokładnościowej, w rozumieniu rozporządzenia ws. standardów. 

 

Pytanie 10. OPZ [dotyczy tabeli 2 poz. 1 - weryfikacja wykorzystania materiałów 

źródłowych] W ramach niniejszej weryfikacji należy również sprawdzić poprawność 

informacji umieszczonych w analizie materiałów źródłowych w kolumnie „Określenie 

zakresu wykorzystania materiału”. Jakie są kryteria tego sprawdzenia? Jakie miary jakości 



 

należy stosować, jakie metody oceny oraz jakie wartości uznaje się za poprawne? To również 

powinno być określone w modelu jakości danych GESUT, którego Zamawiający nie załączył 

do OPZ. 

Odpowiedź: Odnośnie wykonania ,,Weryfikacji wykorzystania materiałów PZGiK’’, o której 

mowa w rozdziale 4.2.1 ust. 5 Tabela nr 2 lp.1 pkt 1 OPZ, wyjaśniam, że zadaniem 

Weryfikatora będzie ustalić, czy z należytą starannością i zgodnie z OPZ dla Zamówień 

GESUT sporządzony został raport zawierający wyniki analizy materiałów PZGiK oraz czy 

sporządzony raport zawiera wszystkie materiały źródłowe umieszczone w wykazie 

materiałów przekazanym Wykonawcy GESUT przez Starostę. Zgodnie z załącznikiem 

,,Wyniki analizy materiałów PZGiK oraz uzgodnień z Geodetą Powiatowym’’ zadaniem 

Wykonawcy GESUT jest określenie zakresu wykorzystania materiału, w przypadku, gdy 

materiał nadaje się do wykorzystania w części lub uzasadnienie uznania materiału za 

nieprzydatny do wykorzystania. Ponadto informuję, że „Model jakości danych” zawiera 

wyłącznie kontrole dotyczące bazy danych GESUT i nie ma zastosowania do weryfikacji 

dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę GESUT. 

 

Pytanie 11. OPZ [dotyczy tabeli 2 poz. 3 - weryfikacja dokładności wektoryzacji] 

Weryfikacja dokładności wektoryzacji ma obejmować min 10% arkuszy mapy zasadniczej 

dla każdej weryfikowanej jednostki ewidencyjnej. Które mapy zasadnicze będą wliczone w 

pulę map pokrywających jednostkę ewidencyjną? Czy te, które w 100% pokrywają obszar 

jednostki ewidencyjnej, czy też te, które nawet w minimalnym stopniu pokrywają jednostkę 

ewidencyjną? 

Odpowiedź: Odnośnie wykonania ,,Weryfikacji dokładności wektoryzacji”, o której mowa w 

rozdziale 4.2.1 ust. 5 Tabela nr 2 lp.3 pkt 3 OPZ, wyjaśniam, że zadaniem Weryfikatora 

będzie przeprowadzenie weryfikacji dla próbki stanowiącej 10% arkuszy mapy zasadniczej 

dla każdej weryfikowanej jednostki ewidencyjnej. Mając na uwadze definicję próbki zawartą 

w słowniku w OPZ, przedmiotem weryfikacji są arkusze mapy zasadniczej reprezentujące 

różne części obrębu lub jednostki ewidencyjnej, nieskupione w jednym miejscu, na których 

będzie wykonana weryfikacja, niezależnie od stopnia pokrycia treścią arkusza mapy. W 

związku z powyższym będą to arkusze mapy zasadniczej wybrane przez Starostę, zgodnie z 

rozdziałem 4.1 ust. 4 OPZ lub w przypadku, gdy Starosta nie wskaże próbki ,Weryfikator 

wybierze je samodzielnie, zgodnie z rozdziałem 4.1 ust. 5 OPZ. Wybrana próbka musi być 

zgodna z zapisami Rozdziału 4.2 OPZ.  

 



 

Pytanie 12. OPZ [dotyczy tabeli 2 poz. 5 - weryfikacja redakcji kartograficznej] Weryfikacja 

redakcji kartograficznej obejmuje analizę poprawności rozmieszczenia elementów mapy 

zasadniczej pod kątem występowania konfliktów graficznych pomiędzy etykietami znaków 

kartograficznych. Po pierwsze jest tutaj ograniczenie do konfliktów pomiędzy etykietami, a 

zatem konflikt etykiet z obiektami nie jest kwalifikowany jako wada. Po drugie, jeżeli jest 

mowa o elementach mapy zasadniczej, to pojawia się poważny problem, ponieważ 

Wykonawca GESUT odpowiada za redakcję w treści dotyczącej obiektów GESUT. Czy 

Wykonawca GESUT otrzyma od Starosty zredagowaną mapę zasadniczą w zakresie EGiB i 

BDOT500, aby mógł się do nich odnosić wykonując redakcję obiektów GESUT? Miary 

oceny redakcji kartograficznej, metody oceny oraz wartości uznane za poprawne powinny być 

określone w modelu jakości danych GESUT, którego Zamawiający nie załączył do OPZ. 

Odpowiedź: Mając na uwadze definicję redakcji kartograficznej, o której mowa w § 1 pkt 10 

rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy 

danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015r. poz. 2028) 

rozumianą jako proces opracowania mapy polegający m.in. na usunięciu konfliktów 

graficznych, Zamawiający zmienił treść OPZ w rozdziale 4.2.1. ust. 5 Tabela nr 2 lp. 5 pkt 2 

poprzez wykreślenie zapisu „pomiędzy etykietami znaków kartograficznych”. 

Ponadto, informuję, że Wykonawca GESUT otrzyma od Starosty wszelkie niezbędne 

materiały do wykonania przedmiotu Umowy, w tym również zbiory BDOT500 i EGiB, jeżeli 

są prowadzone przez Starostę.  

Należy dodać, iż „Model jakości danych” uwzględnia także kontrolę redakcji kartograficznej.  

 

Pytanie 13. OPZ [dotyczy rozdziału 4.2.1 ust. 10] W przypadku plików przekazanych w 

formacie uzgodnionym ze Starostą, Weryfikator przeprowadzi tylko weryfikacje, o których 

mowa w ust. 8 pkt 2-4. Czy w takim przypadku Zamawiający lub Starosta zapewni 

Weryfikatorowi prawo dostępu do systemu, w których prowadzona jest baza GESUT, w 

zakresie funkcjonalności niezbędnej do wykonania weryfikacji danych zapisanych w formacie 

natywnym tego systemu? Czy Zamawiający lub Starota zapewni opis tych funkcjonalności w 

formie podręcznika użytkownika lub szkolenie użytkowników? Niektóre z tych formatów 

natywnych są niejawne lub wymagają użycia konkretnego środowiska informatycznego, co 

mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców.  

Proszę również o odpowiedź, co będzie w przypadku, kiedy system, w którym prowadzona 

jest baza GESUT nie posiada funkcjonalności umożliwiających przeprowadzenie weryfikacji, 

o których mowa w rozdziale 4.2.1 ust. 8 pkt 2-4? 



 

Odpowiedź: Odnośnie wykonania weryfikacji,  w przypadku przekazania plików w formacie 

uzgodnionym ze Starostą przez Wykonawcę GESUT, wyjaśniam, że Zamawiający 

poinformował o możliwości przekazania plików w wyżej wskazanym formacie, o którym 

mowa w § 71 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia ws. standardów, przez Wykonawcę GESUT. 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zamieścił wykaz systemów teleinformatycznych do 

prowadzenia GESUT funkcjonujących w poszczególnych powiatach/lokalizacjach w 

załączniku nr 4 do OPZ.  

Jednocześnie wyjaśniam, że przekazany do weryfikacji operat techniczny zawierający pliki, o 

których mowa  powyżej, podlega weryfikacji zgodnie z rozdziałem 4.2.1 (Weryfikacja 

utworzenia inicjalnej bazy danych GESUT lub dostosowania powiatowej bazy GESUT do 

zgodności z obowiązującym modelem danych) lub 4.2.2 (Weryfikacja obejmująca prace 

geodezyjne wykonywane na potrzeby dostosowania powiatowej bazy GESUT do zgodności z 

obowiązującym modelem danych), w zależności od wykonywanego zadania przez 

Wykonawcę GESUT.   

Odnosząc się do pytania ,,Czy w takim przypadku Zamawiający lub Starota zapewni 

Weryfikatorowi prawo dostępu do systemu, w których prowadzona jest baza GESUT, w 

zakresie funkcjonalności niezbędnej do wykonania weryfikacji danych zapisanych w formacie 

natywnym tego systemu? Czy Zamawiający lub Starota zapewni opis tych funkcjonalności w 

formie podręcznika użytkownika lub szkolenie użytkowników?, wyjaśniam, że Zamawiający 

nie dysponuje narzędziami niezbędnymi do wykonania przedmiotu Umowy i nie jest 

upoważniony do przeprowadzania szkoleń z zakresu obsługi oprogramowania komercyjnego. 

Jedynie w celu wykonania weryfikacji poprawności zasilenia systemu teleinformatycznego 

Zamawiający zapewni Weryfikatorowi dostęp do systemu teleinformatycznego 

funkcjonującego w Lokalizacji, zgodnie rozdziałem 4.3 ust. 5 OPZ. 

Odnosząc się do pytania ,,Co będzie w przypadku, kiedy system, w którym prowadzona jest 

baza GESUT nie posiada funkcjonalności umożliwiających przeprowadzenie weryfikacji, o 

których mowa w rozdziale 4.2.1 ust. 8 pkt 2-4”, wyjaśniam, że zgodnie z § 5 ust. 3 wzoru 

Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać z należytą starannością przedmiot Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami, SIWZ, złożoną ofertą oraz, mając na względzie interes 

ekonomiczny Zamawiającego i obowiązujące przepisy, powszechnie przyjęte standardy, 

zasady wiedzy technicznej i inżynierskiej. 

Ponadto nadmieniam, że zgodnie z § 5 ust. 7 wzoru Umowy Wykonawca oświadcza, iż 

przysługują mu w zakresie wykonywania Umowy wszelkie niezbędne prawa do narzędzi, 

którymi będzie posługiwał się w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 



 

 

Pytanie 14. OPZ [dotyczy rozdziału 4.2.1 ust. 10] Proszę o doprecyzowanie, co konkretnie 

należy rozumieć poprzez „inne nieprawidłowe zależności zachodzące pomiędzy obiektami”. 

W załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy 

GESUT nie zdefiniowano takiego warunku, a pozostawienie go niedoprecyzowanym, będzie 

stwarzało podstawy do własnych interpretacji przez uczestników projektu (Wykonawców baz 

GESUT, Zamawiającego, JST, Weryfikatora), co może być źródłem konfliktów na etapie 

odbioru prac. Wnoszę o usunięcie tego warunku topologii obiektów, ponieważ jest ono 

nieprecyzyjne i nie ma oparcia w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie powiatowej 

bazy GESUT i krajowej bazy GESUT. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił treść OPZ poprzez wykreślenie zapisów lit. h z rozdziału 

4.2.1 ust. 12 pkt 2. 

 

Pytanie 15. OPZ [dotyczy rozdziału 4.2.2 ust. 3] W ramach weryfikacji dostosowania baz 

danych GESUT wymagana jest m.in. weryfikacja historii zmian obiektów poprzez 

porównanie atrybutów obiektów powiatowej bazy GESUT przed i po wykonaniu 

dostosowania - kontrola automatyczna. Proszę o informację, zgodnie z jakim modelem 

danych są zapisane dotychczasowe bazy GESUT, które maja być dostosowane do obecnie 

obowiązującego modelu danych z 2015 r.? Czy to jest poprzedni model z 2013 roku, czy już 

nowy model z 2015 roku? Jest to bardzo ważne, aby oszacować koszty wykonania narzędzi 

do automatycznego porównania baz danych, dla których istotne znaczenie ma to, czy będą 

działać na jednym modelu danych, czy na dwóch różnych modelach. 

Co będzie w sytuacji, kiedy baza dotychczasowa GESUT nie będzie zgodna z modelem 

pojęciowym (nie przejdzie walidacji zgodności ze schematem XSD, w oparciu o który została 

utworzona)  i kontroli automatycznej nie będzie można przeprowadzić? 

Odpowiedź: Odnośnie dostosowania danych GESUT, wyjaśniam, że w ramach zadania 

,,Przekazanie Zamawiającemu operatu technicznego zawierającego rezultaty wykonanych 

prac geodezyjnych związanych z dostosowaniem istniejącej powiatowej bazy GESUT, w tym 

pliki danych GESUT w formacie GML lub innym formacie uzgodnionym ze Starostą, 

dotyczących powiatu’’, realizowanych w ramach Umów GESUT, Wykonawca GESUT 

zobowiązany jest do dostosowania istniejącej powiatowej bazy GESUT utworzonej zgodnie z 

przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w 

sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów 

topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 383) do zgodności z 



 

obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT, o którym mowa w rozporządzeniu 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej 

bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r., poz. 1938).  

Odnosząc się do pytania ,, Co będzie w sytuacji, kiedy baza dotychczasowa GESUT 

nie będzie zgodna z modelem pojęciowym (nie przejdzie walidacji zgodności ze schematem 

XSD, w oparciu o który została utworzona)  i kontroli automatycznej nie będzie można 

przeprowadzić”, wyjaśniam, że zgodnie rozdziałem 4.2.2 ust. 13 OPZ, jeżeli w wyniku 

przeprowadzenia kontroli, o których mowa w rozdziale 4.2.2 ust. 7 OPZ na całym zbiorze 

danych przekazanych do weryfikacji zidentyfikowane zostaną błędy w zbiorach danych 

źródłowych przekazanych Wykonawcy GESUT przez Starostę, Weryfikator umieści w 

Raporcie z weryfikacji informacje o błędach: 

1) wynikających z procesu dostosowania danych przez Wykonawcę GESUT; 

2) istniejących w zbiorach danych przekazanych Wykonawcy GESUT do dostosowania  

w ramach zamówień GESUT.    

 

Pytanie 16. OPZ [dotyczy rozdziału 4.2.2 ust. 9] Analogicznie do pytania nr 13, czy w takim 

przypadku Zamawiający lub Starota zapewni Weryfikatorowi prawo dostępu do systemu, w 

których prowadzona jest baza GESUT, w zakresie funkcjonalności niezbędnej do wykonania 

weryfikacji, o których mowa w rozdziale 4.2.2 ust. 7 pkt 2-4 oraz, czy zapewni opis tych 

funkcjonalności w formie podręcznika użytkownika lub szkolenie użytkowników?  

Proszę również o odpowiedź, co będzie w przypadku, kiedy system, w którym prowadzona 

jest baza GESUT nie posiada funkcjonalności umożliwiających przeprowadzenie weryfikacji, 

o których mowa w rozdziale 4.2.2 ust. 7 pkt 2-4? 

Odpowiedź: Odpowiedź udzielona została przy pytaniu 13. 

 

Pytanie 17. OPZ [dotyczy rozdziału 4.2.2 ust. 11] Podobnie jak w pytaniu nr 14 wnoszę o 

usunięcie z warunków topologii zapisu „inne nieprawidłowe zależności zachodzące pomiędzy 

obiektami”, ponieważ jest ono nieprecyzyjne i nie ma oparcia w załączniku nr 3 do 

rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił treść OPZ poprzez wykreślenie zapisów lit. h z rozdziału 

4.2.2 ust. 11 pkt 2. 

 

Pytanie 18. OPZ [dotyczy rozdziału 4.3 ust. 2] Proszę o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na 

myśli formułując warunek, że należy sprawdzić m.in., czy do systemu zostały zaimportowane 



 

obiekty historyczne? O obiektach historycznych możemy mówić tylko wtedy, jeżeli wersje 

obiektów (aktualna i historyczne) są zapisane zgodnie z jednym modelem danych. Ponadto 

historia powinna powstać automatycznie po zaimportowaniu do bazy powiatowej aktualnych 

wersji obiektów zmodyfikowanych, obiektów z zamkniętym cyklem życia oraz obiektów 

nowoutworzonych.  

Z dotychczasowego doświadczenia wiem, że w wynikowych roboczych bazach danych 

Wykonawcy nie zapisują historycznych wersji obiektów, a ponadto systemy do prowadzenia 

baz GESUT funkcjonujące na rynku także nie importują takich wersji historycznych 

obiektów. 

Odpowiedź: Odnośnie wykonania ,weryfikacji, o której mowa w rozdziale 4.3.2 wyjaśniam, 

że zadaniem Wykonawcy będzie sprawdzenie, czy w plikach służących do zasilenia systemu 

teleinformatycznego zostały prawidłowo zaimportowane obiekty historyczne. Oznacza to, że 

w przypadku, gdy Wykonawca GESUT uzyskał od Starosty zbiory danych GESUT 

utworzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 

października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 

2015 r., poz. 1938), to w procesie tworzenia roboczej bazy danych GESUT, powinien on 

zachować informacje o cyklu życia obiektów pozyskanych od Starosty.  

 

Pytanie 19. OPZ [dotyczy rozdziału 4.3 ust. 6] Zamawiający dopuszcza możliwość 

przeprowadzenia innego zakresu weryfikacji zasilenia systemu teleinformatycznego, jeżeli z 

przyczyn niezależnych od Weryfikatora nie będzie możliwe wykonanie pełnej weryfikacji, o 

której mowa w ust. 2. Proszę o doprecyzowanie, jaki inny zakres weryfikacji jest możliwy. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił treść OPZ poprzez wykreślenie zapisów ust. 6 z rozdziału 

4.3. 

 

Pytanie 20. OPZ [dotyczy rozdziału 5 ust. 2] Wnoszę o wydłużenie terminu realizacji Etapu 

Zarządczego nr 1 do 30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy. 

Odpowiedź: Odnośnie terminu wykonania Etapu Zarządczego nr 1, o którym mowa w 

rozdziale 5 ust. 2, wyjaśniam, że w ocenie Zamawiającego wskazany termin na realizację tego 

zadania jest wystarczający.  

 

Pytanie 21. W OPZ ani we wzorze Umowy nie sprecyzowano, kiedy definitywnie kończy się 

weryfikacja danej jednostki ewidencyjnej. Z zapisów w rozdziale 4.1 ust. 9 OPZ wynika, że 

Weryfikator ma wykonać nieokreśloną ilość iteracji weryfikacji, co czyni, że przedmiot 



 

zamówienia określony w taki sposób nie spełnia przesłanek określonych w art. 29 ust. 1 

ustawy Pzp, tzn. nie jest opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i 

okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Jeżeli nie jest znana ostateczna 

ilość iteracji weryfikacji, jaką trzeba wykonać, to nie można takiego przedmiotu zamówienia 

rozliczać ceną ryczałtową. 

Obecne zasady rozliczenia i płatności przerzucają na Weryfikatora ryzyko za jakość pracy 

Wykonawców GESUT, na które Weryfikator nie ma wpływu. Od jakości pracy 

Wykonawców GESUT zależy nie tylko ilość weryfikacji, jaką musi wykonać Weryfikator, 

ale także termin wypłaty wynagrodzenia Weryfikatorowi. Ponadto w niektórych 

okolicznościach nie wiadomo jakie wynagrodzenie będzie należało się Weryfikatorowi za 

należycie wykonaną weryfikację. Aby to uwidocznić, proszę o odpowiedź na poniżesz 

pytania: 

Odpowiedź: Odnośnie terminu weryfikacji jednostki ewidencyjnej, wyjaśniam, że termin 

weryfikacji określony został w rozdziale 4.1 ust. 9 OPZ. Natomiast ostateczny termin  

weryfikacji dla każdej jednostki ewidencyjnej jest tożsamy z terminem obowiązywania 

Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 wzoru Umowy.  Ponadto wyjaśniam, że ilość iteracji 

weryfikacji jest uzależniona od jakości produktów przekazywanych przez Wykonawców 

GESUT, na co Zamawiający nie ma wpływu. Z doświadczenia Zamawiającego wynika 

jednak, że średnio wykonuje się dwie iteracje weryfikacji. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że 

Weryfikator miał możliwość zapoznania się z zapisami SIWZ, to w ocenie Zamawiającego 

powinien uwzględnić w formularzu ofertowym cenę, która obejmie wszelkie koszty związane 

z wykonywaniem przedmiotu Umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) 

oraz innych opłat i podatków. 

 

Pytanie 22: Co się stanie przy obecnych zapisach OPZ i wzoru Umowy, jeżeli po pierwszej, 

drugiej bądź trzeciej iteracji weryfikacji zakończonej wynikiem negatywnym Wykonawca 

GESUT przerwie realizację umowy lub Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą?  

Odpowiedź: Wyjaśniam, że we wskazanym w pytaniu przypadku, Weryfikator otrzyma 

wynagrodzenie za wykonanie etapu zarządczego za każdą jednostkę ewidencyjną przekazaną 

do weryfikacji, zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 1 wzoru Umowy i będzie ono płatne odrębnie dla 

poszczególnych Lokalizacji,  zgodnie z  § 4 ust. 5 pkt 1 wzoru Umowy. Warunkiem odbioru 

etapu zarządczego dla poszczególnych Lokalizacji będzie wykonanie przez Weryfikatora 

etapu zgodnie z zapisami SIWZ oraz podpisane przez Komisję Odbioru bez zastrzeżeń 



 

protokołu odbioru, będącego podstawą do wystawienia przez Weryfikatora faktury VAT za 

należyte zrealizowanie etapów zarządczych dla poszczególnych Lokalizacji. Ponadto 

wyjaśniam, że w związku z powyższym zakończenie weryfikacji i odbioru etapu zarządczego 

dla poszczególnych Lokalizacji nie jest tożsame z przekazaniem przez Weryfikatora raportu z 

weryfikacji z pozytywnym wynikiem. Zgodnie z rozdziałem 8 ust. OPZ raport z weryfikacji 

musi zawierać ostateczny wynik weryfikacji z rekomendacją do odbioru produktu, bądź 

wskazaniem konieczności poprawy produktu. 

 

Pytanie23: Jakie wynagrodzenie należy się Weryfikatorowi, za takie 

niedokończone/niepoprawione jednostki ewidencyjne, dla których Weryfikator wykonał 

różną ilość iteracji weryfikacji zakończonych wynikiem negatywnym, np. dla jednej takiej 

niedokończonej jednostki ewidencyjnej Weryfikator wykonał jedna iterację, a dla innej trzy 

iteracje? 

Odpowiedź: Odnośnie pytania ,,Jakie wynagrodzenie należy się Weryfikatorowi, za takie 

niedokończone/niepoprawione jednostki ewidencyjne, dla których Weryfikator wykonał 

różną ilość iteracji weryfikacji zakończonych wynikiem negatywnym”, wyjaśniam, że 

Weryfikator otrzyma jednakowe wynagrodzenie za wykonanie weryfikacji każdej 

przekazanej jednostki ewidencyjnej, zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 1 wzoru Umowy, niezależnie od 

liczby wykonanych iteracji weryfikacji. 

 

Pytanie 24: Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 wzoru Umowy, płatność wynagrodzenia za 

weryfikację Produktów GESUT przewiduje się dopiero po zrealizowaniu Etapu Zarządczego 

nr 2 dla danej Lokalizacji, co oznacza, że muszą być zrealizowane wszystkie jednostki 

ewidencyjnej z danej lokalizacji. Proszę wyjaśnić, jak zostanie rozliczony Etap Zarządczy nr 

2 dla Lokalizacji, w której obejmował on 4 jednostki ewidencyjne, jeżeli dwie z nich 

zakończyły się pozytywnym wynikiem weryfikacji, trzecia jednostka uzyskała negatywny 

wynik weryfikacji, a czwarta jednostka nie została w ogóle poddana weryfikacji, ponieważ 

Wykonawca GESUT lub Zamawiający odstąpił od części Umowy? 

Odpowiedź: Odnośnie wynagrodzenia za zrealizowanie etapu zarządczego nr 2 dla danej 

Lokalizacji wyjaśniam, że zgodnie z § 4 ust. 5 wzoru Umowy, łączna kwota wynagrodzenia 

za realizację Etapu zarządczego nr 2 w Lokalizacji wyliczana jest jako iloczyn ceny 

jednostkowej i liczby jednostek ewidencyjnych w danej Lokalizacji, w której 

przeprowadzono weryfikacje. W związku z powyższym Weryfikator otrzyma wynagrodzenie 

za jednostki ewidencyjne, które zostały przekazane do weryfikacji. Ponadto wyjaśniam, że 



 

zakończenie weryfikacji i odbioru etapu zarządczego dla poszczególnych Lokalizacji nie jest 

tożsame z przekazaniem przez Weryfikatora raportu z weryfikacji z pozytywnym wynikiem. 

W przypadku, gdy po przeprowadzeniu weryfikacji danej jednostki ewidencyjnej produkt 

przekazany do weryfikacji nie dostanie rekomendacji do odbioru i uzyska wynik negatywny, 

Weryfikator będzie zobowiązany do przeprowadzenia kolejnych iteracji weryfikacji na 

produkcie, do momentu uzyskania rekomendacji do odbioru (wynik pozytywny). Jedynie w 

przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca GESUT odstąpi od wykonania części 

przedmiotu umowy, a raport z przeprowadzonej weryfikacji wskaże konieczność poprawy 

produktu (wynik negatywny), Weryfikator uzyska wynagrodzenie, zgodnie z § 4 ust. 5 wzoru 

Umowy. 

 

Pytanie 25: Z uwagi na powyższe  wnoszę o wprowadzenie zmian w OPZ oraz we wzorze 

Umowy polegających na: 

 ustanowieniu wynagrodzenia podstawowego należnego za wykonanie do dwóch 

zasadniczych iteracji weryfikacji (I i II) oraz dodatkowego wynagrodzenia za każdą 

następną iterację weryfikacji, 

 określeniu, iż płatność wynagrodzenia podstawowego powinna nastąpić po wykonaniu 

pierwszej iteracji weryfikacji, jeżeli ta zakończy się wynikiem pozytywnym lub po 

drugiej iteracji, bez względu na jej wynik, 

 określeniu, iż płatność wynagrodzenia dodatkowego należnego za wszystkie 

dodatkowe iteracje nastąpi po uzyskaniu wyniku pozytywnego weryfikacji lub po 

przerwaniu dalszej weryfikacji przez Zamawiającego (np. na skutek odstąpienia od 

Umowy), 

 określeniu, iż płatności wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowego mogą być 

rozliczane za weryfikacje zasadnicze i dodatkowe wykonane dla danej jednostki 

ewidencyjnej, a nie dla całego Etapu Zarządczego nr 2 dla danej Lokalizacji. 

Wnoszę również o ustanowienie wynagrodzenia należnego za: 

 Etap Zarządczy nr 1, 

 weryfikację realizacji Zamówień GESUT w formie wynagrodzenia płatnego w 

okresach miesięcznych. 

Ponadto wnoszę o zmianę sposobu naliczania kar umownych, o których mowa w § 11 ust. 1 

pkt 4, 5 i 6, jako 0,01% kwoty należnego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla danego 

Etapu Zarządczego w odniesieniu do danej Lokalizacji. 



 

Odpowiedź: W odpowiedzi na wniesione propozycje zmian OPZ oraz wzoru umowy, mając 

na uwadze zawarte wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania 23 i 24, uprzejmie informuję, że 

Zamawiający nie widzi uzasadnienia do wprowadzenia zmian w tym zakresie. 

 Ponadto, z uwagi na fakt, że Weryfikator miał możliwość zapoznania się z zapisami SIWZ, 

to w ocenie Zamawiającego powinien uwzględnić w formularzu ofertowym cenę, która 

obejmie wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy z uwzględnieniem 

podatku od towarów i usług (VAT) oraz innych opłat i podatków. 

W odniesieniu do ,, zmiany sposobu naliczania kar umownych, o których mowa w § 11 ust. 1 

pkt 4, 5 i 6, jako 0,01% kwoty należnego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla danego 

Etapu Zarządczego w odniesieniu do danej Lokalizacji”, wyjaśniam, że zadaniem kary 

umownej jest zabezpieczenie wykonania przedmiotu Umowy, tym samym zwiększenie 

realności wykonania przedmiotu Umowy. W związku z powyższym w ocenie Zamawiającego 

kary umowne, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 4, 5 i 6, są współmierne do wykonywanego 

przedmiotu zamówienia.  

 

 

                                               Z upoważnienia Głównego Geodety Kraju  

                                  DORADCA GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU 

                                     - / -  
                             Adrian Przepiórka 

 

 

 

 


