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IZ-PZGiK.2611.3.2016 

Warszawa, 29 listopada 2016 r.

  
  
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na 
„Skanowanie map tematycznych (sozologicznych, hydrograficznych) stanowiących 
materiały centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”  
– nr IZ-PZGiK.2611.3.2016 
 

 WYJAŚNIENIE TRE ŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁO ŻENIA OFERTY 
 

 
Zamawiający – Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, przy ulicy 
Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, zawiadamia, że wpłynęło pytania o wyjaśnienie treści 
przedmiotu zamówienia.  
Poniżej podana jest treść zapytania wraz z wyjaśnieniami: 
 
Pytanie: 
Czy termin wykonania zlecenia do 16 grudnia może ulec przedłużeniu  minimum do końca 
stycznia 2017? A raczej założenie wykonania zlecenia w terminie około 40 dni roboczych od 
podpisania umowy?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji zamówienia, ustalonego na dzień 
16 grudnia 2016 r.  
 
Pytanie: 
Dlaczego zamawiający wpisał konieczność skanowania dokumentów A4 na podajnikach 
płaskich ? 
Odpowiedź: 
Opis przedmiotu zamówienia nie zawiera wymogów odnośnie podajników. Zamawiający, 
chcąc wykluczyć skanowanie dokumentów skanerami ręcznymi, uznał, że 
najoptymalniejszym rozwiązaniem przy skanowaniu dużych ilości dokumentów A4 jest 
użycie skanerów płaskich, np. w urządzeniach wielofunkcyjnych. 
 
Pytanie: 
Czy można będzie zastosować automatyczne ustawienia bieli w skanerze ? czy jednak  dla 
każdej  mapy parametry muszą być ustawione ręcznie aby  wartości koloru odpowiadające 
treści mapy optymalnie wypełniały dostępne wartości histogramu. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający zakłada, że będzie możliwe wykorzystanie jednolitego i bezpiecznego 
ustawienia punktu bieli dla większości materiałów z danej grupy. Takie predefiniowane 
ustawienia powinny obsłużyć 95% materiałów. Pozostałe materiały mogą być gorszej jakości. 
W takim przypadku należy ustawić punkt bieli ręcznie bez ryzyka utraty treści merytorycznej 
obrazu lub pominąć to ustawienie. 
 
Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.  
Termin składania ofert upływa w dniu 30 listopada 2016 r. o godz. 12:00 

 

 
p.o. ZASTĘPCA GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU 

- /- 
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