Warszawa, 09 maja 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 TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający – Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Wspólnej 2, 00-926 Warszawa zawiadamia, wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiający zamieszcza poniżej.
Pytania:
Dotyczy części V przedmiotu zamówienia – dotyczy powiatu: hajnowskiego
(województwo podlaskie):
1. W tabeli nr 1 załącznika nr 1 do OPZ wykazano, iż wszystkie budynki posiadają
dane opisowe i geometryczne- czy to znaczy, że dane geometryczne przyjmujemy
z bazy a uzupełniamy o informacje wymienione w pkt. II.3 załącznika do OPZ? Czy
należy wnioskować z tej tabeli, że nie ma budynków do pomiaru?
2. Czy z tabeli nr 2 wynika, że punkty graniczne zostały policzone w ramach LPIS na
podstawie istniejących punktów osnowy w układzie „65” i prace będą polegały na
przeliczeniu osnowy zgodnie ze standardami geodezyjnymi oraz transformacji
punktów granicznych oraz innych punktów będących treścią istniejącej mapy
ewidencyjnej LPIS do układu 2000?
3. Czy istnieją materiały w postaci wykazów miar lub dzienniki pomiaru kątów
i boków na podstawie, których będzie możliwe przeliczenie osnowy?
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4. Czy generalnie osnowa zachowała się na gruncie?
5. Czy na terenie powiatu istnieje wystarczająca ilość punktów do wykonywania
pomiarów metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS?
6. Czy istniejąca mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci LPIS nadaje się do
wykorzystania i będzie podlegać modyfikacji i transformacji do układu 2000
zgodnie z pkt. II, wariant 2 załącznika do OPZ?
7. Czy granice obrębów ewidencyjnych zostały ustalone zgodnie ze standardami?
8. Czy na podstawie tabeli nr 2 ( szacunkowy odsetek pkt granicznych określonych
z błędem średnim) należy założyć, że nie ma granic, które należy ustalić zgodnie
z par. 37 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków?
9. Czy konieczne będzie ustalenie linii brzegowych zgodnie z zapisami ustawy Prawo
Wodne jeżeli

współrzędne punktów granicznych zostaną obliczone zgonie ze

standardami na podstawie istniejącej dokumentacji geodezyjnej?
Odpowiedź:
1. Dla części V zamówienia dotyczącej powiatu hajnowskiego budynki nie
wymagają pomiaru. Dane geometryczne budynków przyjęte z bazy EGiB należy
uzupełnić o informacje wymienione w rozdziale II ust. 3 załącznika nr 1 do OPZ.
2. Prace będą polegały na przeliczeniu osnowy zgodnie ze standardami, na obliczeniu
współrzędnych punktów granicznych oraz przyjęciu współrzędnych istniejących
klasoużytków i „dociągnięciu” linii klasoużytków do działek.
3. Istnieją dzienniki pomiaru kątów i boków oraz częściowo wykazy miar.
4. Osnowa zachowała się na gruncie w około 40÷60 %.
5. Na terenie powiatu hajnowskiego istnieje wystarczająca ilość punktów do
wykonania pomiarów metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS.
6. Dane dotyczące budynków oraz klasoużytków nadają się do wykorzystania i będą
podlegać modyfikacji i transformacji zgodnie z rozdziałem II, wariant 2 załącznika
nr 1 do OPZ. Punkty graniczne będą obliczone ze współrzędnych.
7. Granice obrębów nie zostały ustalone zgodnie ze standardami.
8. Mogą wystąpić pojedyncze przypadki gdzie należy ustalić granice zgodnie z
par.37 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
9. Sposób postępowania podczas określania przebiegu granic działek ewidencyjnych
między gruntami tworzącymi dna i brzegi cieków naturalnych, jezior oraz innych
naturalnych zbiorników wodnych a gruntami do nich przyległymi Zamawiający
określił w rozdziale IV ust. 21 i 22 OPZ, z których m.in. wynika, że w przypadku
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braku dokumentacji geodezyjnej sporządzonej w związku z opracowaniem
projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, o
którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy Prawo wodne, Wykonawca ustali dane
dotyczące takich granic na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów
sytuacyjnych, o których mowa w § 82a rozporządzenia w sprawie EGiB.

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.
Termin składania ofert upływa w dniu 16.05.2016 r. o godz. 12:00.
Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 16.05.2016 r. o godz. 12:30.

Z upoważnienia Głównego Geodety
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU

-/Jacek Jarząbek
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