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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą: „Opracowanie cyfrowej ortofotomapy” -BDG-ZP.2610.3.2020.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 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje treść pytań wraz 

z wyjaśnieniami oraz zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1: 

W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) w punkcie 3. opisującym organizację 

realizacji zamówienia jest określone, iż przedmiot umowy (zdjęcia lotnicze, numeryczny model 

terenu i ortofotomapa) podlega zgłoszeniu Głównemu Geodecie Kraju.  W  jaki  sposób  należy  

dokonać  tego  zgłoszenia,  jeżeli  Wykonawcą  jest  podmiot zagraniczny?   Formularz zgłoszeniowy, 

stanowiący załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Administracji  i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 

r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych  i prac kartograficznych, 

zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników  do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924) zawiera pola dotyczące  m.in.  

identyfikacji  osób,  którym  zostało  powierzone  wykonanie  zadania  lub  funkcja kierownika prac. 

Czy w przypadku zagranicznego Wykonawcy w celu określenia uprawnień zawodowych i ich 

zakresu obowiązuje odpowiedni rejestr zawodowy stosowany w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę?



Odpowiedź Zamawiającego:

Wykorzystanie w Polsce uprawnień zawodowych nadanych w innych krajach członkowskich Unii 

Europejskiej wymaga uznania tych kwalifikacji przez Głównego Geodetę Kraju (GGK).

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulują 

przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), zwanej dalej ustawą oraz 

akty wykonawcze. Wykaz zawodów regulowanych i działalności regulowanych określa 

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów 

regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada 

bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć 

postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 468). W wykazie tym znajduje 

się m.in.: geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji 

i kartografii w zakresie fotogrametrii i teledetekcji. Zgodnie z dyspozycją wynikającą z przepisów 

art. 87 tej ustawy organem właściwym do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów 

regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii jest GGK działający na mocy rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia 

organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz. U. Nr 45, poz. 268, z późn. zm.). 

W przypadku tego zawodu GGK, o ile jest to niezbędne, może wszcząć postępowanie w sprawie 

uznania kwalifikacji, jeżeli usługodawca zamierza świadczyć daną usługę transgraniczną po raz 

pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

W związku z powyższym przed rozpoczęciem świadczenia usługi transgranicznej po raz pierwszy na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługodawca przedkłada GGK oświadczenie (wraz z 

wymaganymi dokumentami, określonymi w art. 33 ustawy) o zamiarze świadczenia danej usługi 

transgranicznej zawierające informacje o posiadanej polisie ubezpieczeniowej lub innych środkach 

indywidualnego albo zbiorowego ubezpieczenia w związku z wykonywaniem danego zawodu albo 

danej działalności, wymaganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. GGK, w terminie miesiąca 

od dnia otrzymania oświadczenia:

1) wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji usługodawcy albo

2) wydaje decyzję w sprawie odstąpienia od uznania kwalifikacji usługodawcy, albo

3) zobowiązuje usługodawcę do przystąpienia do testu umiejętności.

Alternatywnie usługodawca może ustanowić legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami 

zawodowymi kierownika prac geodezyjnych .



Pytanie nr 2: 

Czy  do  wykonywania  pomiarów  terenowych  fotopunktów  w  przypadku  Wykonawcy 

zagranicznego  są  potrzebne  dodatkowe  zezwolenia?  Założenie:  Kierownik  prac  posiada 

uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji nadane w kraju, w którym ma siedzibę, a osoby 

wykonujące pomiary w terenie podlegają kierownikowi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga uprawnień zawodowych do wykonywania pomiarów terenowych. 

Zamawiający, zgodnie z pkt.VI pkt.2.3 v SIWZ, wymaga przynajmniej 1 osoby z  doświadczeniem  

w  zakresie wykonania pomiarów terenowych w technologii GPS RTK potwierdzone udziałem w co 

najmniej 2 (dwóch) zamówieniach zakończonych do dnia składania ofert.

Pytanie nr 3:

Czy w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po określonym 

w  Szczegółowym  Opisie  Przedmiotu  Zamówienia  (SOPZ)  terminie  rozpoczęcia  nalotu, zawarte  

we  wzorach  umów  terminy  dostarczenia  zdjęć  lotniczych  oraz  dostarczenia bloków  

ortofotomapy,  a  także  sam  termin  wykonania  nalotu  ulegają  przesunięciu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje zmian harmonogramu przekazania przedmiotu umowy ze względu na 

zawarcie Umowy po określonym w Umowie i SOPZ terminie rozpoczęcia nalotu. Zamawiający 

przewiduje jedynie zmiany harmonogramu w przypadkach określonych w § 10 ust. 4 pkt 1, 3, 4 

Umowy.



Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana w załącznikach nr 1 A, B do SIWZ- SOPZ: 

Zamawiający umieszcza dodatkowo na stronie załącznik nr 5 do SOPZ- harmonogram realizacji 

zamówienia w podziale na poszczególne części. Harmonogram jest również umieszczony 

odpowiednio dla każdej części w załączniku nr 2 do SIWZ- wzór umowy.

  GŁÓWNY GEODETA KRAJU

dr hab. inż. Waldemar Izdebski


		2020-02-18T10:13:45+0000
	Waldemar Krzysztof Izdebski




