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Warszawa,  15  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 

 

ZMIANA TRE ŚCI 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: 

(…) wnioskuje o zmianę  w zakresie wymagań posiadanych uprawnień dotyczących 
osoby nr  4 ) specjalista ds. ewidencji gruntów i budynków (min 6 osób)  tj.: z - posiada 
uprawnienia zawodowe, o których mowa art. 43 pkt. 1 lub 2 ustawy z 17.5.1989 – Prawo 
geodezyjne i kartograficzne na - posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa art. 43 pkt. 
1 i 2 ustawy z 17.5.1989 – Prawo geodezyjne i kartograficzne Istniejący zapis powoduję 
sytuację, że pracami dotyczącymi  ewidencji gruntów i budynków mogą zająć się tylko osoby  
posiadające uprawnienia z zakresu 1, a zgodnie z Prawem geodezyjno-kartograficznym  
i Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie 
uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (załącznik nr 2), osoba 
posiadająca uprawnienia z zakresu art. 43 pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 
aby uzyskać to uprawnienie zawodowe musi wykazać się  doświadczeniem między innymi przy 
wznawianiu znaków granicznych, wyznaczaniu punktów granicznych, pracach związanych  
z ustalaniem granic w trybie przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków , pracach 
związanych z ewidencją gruntów  i budynków  – pracach geodezyjne  o różnym  charakterze 
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na minimum 1 obiekcie objętym kompleksową modernizacją ewidencji lub minimum w 2 
obiektach o różnym zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz pracami 
związanymi ze sporządzaniem map do celów prawnych, w tym: badaniem stanów prawnych 
nieruchomości oraz sporządzaniem dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych co jest 
przedmiotem w/w zamówienia i jest niezbędnym doświadczeniem dla specjalisty ds. ewidencji 
gruntów i budynków.   

Odpowiedź nr 1: 

Odpowiadając na wniosek, dotyczący zmiany treści SIWZ w zakresie rozdziału VIII - 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków, w odniesieniu do uprawnień, które posiadać powinien specjalista ds. ewidencji 
gruntów i budynków, wyjaśniam, iż Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko, aby ww. 
osoba posiadała uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 1 lub 2 ustawy – Prawo 
geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy,  
w przypadku gdy wykonawcą prac geodezyjnych lub kartograficznych, podlegających 
obowiązkowi zgłoszenia organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, jest przedsiębiorca 
lub jednostka organizacyjna, a poszczególne czynności składające się na te prace nie są 
realizowane w całości samodzielnie przez osobę legitymującą się uprawnieniami 
zawodowymi, przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej ustanawia 
legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi kierownika prac 
geodezyjnych lub kierownika prac kartograficznych. W przypadku wykonywania w ramach 
zamówienia prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, warunki udziału 
w postępowaniu zawarte w SIWZ nakładają na Wykonawcę obowiązek dysponowania na 
etapie realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą, która posiada zarówno uprawnienia 
zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy, jak również te, o których mowa w art. 43 
pkt 2 ustawy. Osoba ta pełni funkcję kierownika prac w zakresie EGiB. Nie jest więc 
konieczne, aby osoby pełniące funkcje specjalistów ds. ewidencji gruntów i budynków  
w trakcie realizacji zamówienia posiadały uprawnienia zawodowe w obu ww. zakresach. 
Istotna natomiast z punktu widzenia realizacji zamówienia jest konieczność spełnienia przez 
te osoby warunku uczestnictwa w ciągu ostatnich dziesięciu lat jako specjalistów przy 
realizacji dwóch usług, zrealizowanych i zakończonych przy ich udziale, polegających na 
wykonaniu modernizacji EGiB, przy czym wartość każdej z tych usług nie może być 
mniejsza niż 100 000,00 zł brutto. Powyższy warunek w ocenie Zamawiającego jest 
wystarczającym, aby osoby te mogły wykazać się odpowiednim doświadczeniem niezbędnym 
do realizacji zamówienia. 

Pytanie nr 2: 

Proszę o wyjaśnienie w wymaganiach dotyczących "III.2.3) Kwalifikacje techniczne:" 
dotyczących "Kierownik projektu" w pkt c) zapisano wymóg następującej treści: 
c) w ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję 
kierownika projektu przy realizacji co najmniej 2 (dwóch) usług, realizowanych  
i zakończonych przy jego udziale, o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000 pln. brutto,  
a wartość każdej z usług nie może być mniejsza niż 250 000 pln brutto 
Czy projekty w jakich pełnil funkcję kierownik projektu, mogą być np. z zakresu 
przygotowania do sprzedaży nowego produktu spożywczego, czy oferenci mają wykazać 
kierownika projektów który kierował projektami z zakresu geodezji i kartografii? 
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Odpowiedź nr 2: 

Kierownik projektu powinien być osobą, która sprawuje nadzór nad realizacją całego 
zamówienia oraz zarządza organizacją pracy Wykonawcy. Nie musi zatem posiadać takiej 
wiedzy z zakresu geodezji i kartografii, jaką muszą dysponować kierownicy prac w zakresie 
EGiB i GESUT oraz odpowiedni specjaliści. Istotne jest natomiast, aby osoba ta znała 
metodykę zarządzania projektami PRINCE2 lub równoważną oraz potrafiła wykazać się 
udziałem, jako kierownik projektu, w co najmniej dwóch usługach, realizowanych 
i zakończonych przy jego udziale, o łącznej wartości 1 000 000,00 zł brutto (przy czym 
wartość każdej z tych usług nie może być mniejsza niż 250 000,00 zł brutto). Spełnienie 
powyższych warunków zdaniem Zamawiającego jest jednym z elementów, które 
potwierdzają, iż Wykonawca jest w stanie sprawnie zarządzać tak złożonym zamówieniem  
i je zrealizować. 
Pytanie nr 3: 

Proszę o wyjaśnienie kwalifikacji jakimi ma się legitymować Kierownik projektu 
wskazany w rozdziale VIII pkt. 2 ust. 1 SIWZ – gdyż w tiret a) wskazujecie iż ma od posiadać 
wyższe wykształcenie (bez wskazania kierunku) a w tiret b) powtarzacie Państwo że ma on 
posiadać dyplom wyższej uczelni lub certyfikat Prince 2 lub równoważny – tak zredagowany 
zapis można przecież rozumieć iż Kierownikiem projektu może być osoba która ukończyła 
wyższe studia i posiada dyplom np. z archeologii śródziemnomorskiej ? Czy taki był zamiar 
Zamawiającego ? 

Odpowiedź nr 3: 

Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielono w Odpowiedzi nr 2. 
Pytanie nr 4: 

Czy wymagania opisane w rozdziale VIII ust. 1 (doświadczenie zawodowe) i ust.2 
(osoby) należy spełnić w wymiarze podwójnym składając ofertę na dwie części zamówienia ? 

Odpowiedź nr 4: 

Zgodnie z rodziałem VIII ust. 1 SIWZ  Wykonawca musi wykazać się opisanym 
doświadczeniem niezależnie czy składa ofertę na jedną czy na dwie części zamówienia. 
Natomiast inna sytuacja jest w przypadku potencjału kadrowego, o którym mowa w rozdziale 
VIII ust. 2 oraz ust.3, gdzie Wykonawca  musi wykazać dysponowanie osobami, których 
wystąpienie jest dopuszczalne tylko w jednej roli  i tylko w jednej ofercie.  
Pytanie nr 5: 

W Załącznik Nr 1 do OPZ_EGiB dla części IV dla powiatu zambrowskiego brak 
ostatniej strony z postanowieniami końcowymi. Prosimy o uzupełnienie. 
Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający uzupełnił Załącznik nr 1 do OPZ_EGiB dla części IV zamówienia dla 
powiatu zambrowskiego. 
 

Pytanie nr 6: 
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W nawiązaniu do pkt. VIII SIWZ Zamawiający piszę, że w o udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i nie 
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Z tego wynika, że Wykonawca musi 
spełniać cały art. 24 PZP. Czy w zamówieniu może startować Wykonawca, który nie spełnia 
któregoś punktu z par. 24 PZP. 

Odpowiedź nr 6: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, a weryfikacja spełnienia warunków 
wymaganych przez Zamawiającego nastąpi po złożeniu ofert, na etapie badania i oceny ofert. 

Pytanie nr 7: 

W pkt. VIII spełnianie warunków Zamawiający pisze aby spełnić wymagania trzeba 
dla części I-VII i X-XII dwiema usługami, polegającymi na wykonaniu modernizacji EGiB, 
przeprowadzonych w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne  
i kartograficzne, przy czym łączna wartość tych usług nie może być mniejsza niż 1 000 000,00 
PLN brutto. Jaka minimalna wartość usługi będzie spełniać wymagania Zamawiającego i czy 
można przedstawić 5 referencji po 200 000 zł ? 

Odpowiedź nr 7: 

Zamawiający określając warunki udziału: cyt: (…)   przy czym łączna wartość tych 
usług nie może być mniejsza niż 1 000 000,00 PLN brutto, nie określił wartości pojedynczej 
usługi, natomiast wymaga, by suma wartości dwóch wykazanych przez Wykonawcę usług 
była nie mniejsza niż 1 000 000,00 PLN.  
Pytanie nr 8: 

Proszę o wyjaśnienie czy w przypadku ubiegania się o dwie części zamówienia  
z przedziału I-VII i X-XII Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem minimum 12 osób 
czy też wymóg odnośnie kadry musi zostać zdublowany w przypadku startu na dwie części 
zamówienia, czyli będzie wymagane 24 osoby ? 

Odpowiedź nr 8: 

Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielono w Odpowiedzi nr 4. 
Pytanie nr 9: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach prac związanych z danymi PESEL i REGON,  
w celu uzupełnienia ich podczas konwersji danych EGiB dla całego powiatu, Zamawiający  
w ramach udzielenia niezbędnej pomocy zapewni zbiorcze pozyskanie danych z wyżej 
wymienionych rejestrów?  

Odpowiedź nr 9: 

Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pomocy w celu uzyskania dostępu do 
danych z rejestru PESEL i REGON w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu 
zamówienia. Przewiduje się możliwość zbiorczego pozyskania ww. danych. 
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Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp. dokonał zmiany treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

1) ulega zmianie Załącznik nr 1 do OPZ_EGiB (dla Załącznika nr 1.3 do SIWZ do części 
IV do SIWZ);  

2)  rozdział IV KLAUZULE SPOŁECZNE otrzymuje brzmienie: 
1. Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do art. 29 

ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp. dotyczące tzw.„klauzuli społecznej”: 

2. Wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczą: 

zatrudnienia przez Wykonawcę osób: 

a)         bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których 
mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub 

b)         niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub 

c)         innych niż określone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach  
o zatrudnieniu socjalnym 

- lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

3. Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie musi zatrudnić w pełnym wymiarze 
czasu pracy na podstawie umowy o pracę, co najmniej jedną osobę wymienioną w ust. 2 
odrębnie dla każdej realizowanej umowy, zawartej w wyniku postępowania  
o zamówienie publiczne. 

4. Wyżej wymienione osoby Wykonawca zatrudni w terminie nie później niż 30 dni od daty 
zawarcia umowy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. 

5. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zatrudnienia osoby zobowiązany jest do 
dostarczenia Zamawiającemu odpowiednich dowodów, z których wynikać będzie fakt 
zatrudnienia danej osoby. 

6. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy z osobą biorącą udział przy 
realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie 
(pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem) w terminie 5-ciu dni roboczych licząc od 
dnia, w którym nastąpiło ustanie stosunku pracy. 

7. Wykonawca w terminie do 30 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w ust.6, jest 
zobowiązany zatrudnić osobę, na podstawie ust. 2, i w terminie 14 dni przedłożyć 
dowody, z których wynikać będzie fakt zatrudnienia nowej osoby. 

8. Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia zwrócić się do 
Wykonawcy o przedstawienie dowodów zatrudnienia, a Wykonawca ma obowiązek je 
niezwłocznie przedstawić Zamawiającemu. 

9. W przypadku niezatrudnienia w sposób nieprzerwalny przy realizacji zamówienia 
wymaganej przez Zamawiającego osoby, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia 
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Zamawiającemu kary umownej w wysokości iloczynu aktualnie obowiązującej kwoty 
minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę oraz liczby miesięcy w okresie 
realizacji zamówienia - liczonych za każdy rozpoczęty miesiąc, w którym Wykonawca 
nie zatrudniał wskazanej osoby, chyba że Wykonawca wykaże, że niezatrudnienie osób 
nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

Załączniki: 

1. Załączniki nr 1 do OPZ_EGiB (dla Załącznika nr 1.3 do SIWZ do części IV do SIWZ) 

 

Z upoważnienia Głównego Geodety Kraju 

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO GEODETY  KRAJU 

- / - 

Jacek Jarząbek 


