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Warszawa, 7.11.2016 r. 

         
   

         RZECZPOSPOLITA  POLSKA 

GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU 

 

 

BO-ZP.2610.35.2016.GI-CAPAP 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Kontrola jakości bazy danych 

obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz cyfrowych arkuszy mapy topograficznej - 

BO-ZP.2610.35.2016.GI-CAPAP 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

Zamawiający – Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy  

ul. Wspólnej 2, działając na podstawie przepisu 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, z późn. zm), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść zapytań 

wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie  

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w Rozdziale VII. Warunki 

udziału w postępowaniu, punkt 1. podpunkt 3) i 4) Zamawiający sformułował następujące 

wymagania: 

„3) jednej usługi polegającej na opracowaniu lub aktualizacji co najmniej 3 (trzech) 

zbiorów bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy 

danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także 

standardowych opracowań kartograficznych, przy czym dopuszcza się możliwość wykazania 

zrealizowanych usług opracowania w/w zbiorów BDOT10k w ramach różnych zamówień; 

przez zbiór bazy danych obiektów topograficznych rozumie się dane obejmujące jeden 

powiat; 

 

4) jednej usługi polegającej na opracowaniu co najmniej 5 (pięciu) arkuszy mapy 

topograficznej w skali 1 : 10 000, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych 

oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań 
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kartograficznych, przy czym dopuszcza się możliwość wykazania zrealizowanych usług 

opracowania w/w map w ramach różnych zamówień;” 

 

W związku z Opisem Przedmiotu Zamówienia opisanym w Rozdziale III ust 1 i następne, 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedmiotowego zamówienia wykonania „Kontroli 

jakości bazy danych topograficznych (BDOT) oraz cyfrowych arkuszy mapy topograficznej”, 

na które składają się następujące czynności:  

 

„1) kontrolę ilościową i jakościową przekazanej dokumentacji i materiałów źródłowych 

wykorzystanych do aktualizacji danych, 

2) kontrolę ilościową i jakościową zbiorów danych BDOT10k i powiązanych materiałów 

dodatkowych, w tym kontrolę terenową i kontrolę styków pomiędzy zbiorami danych 

BDOT10k realizowanymi w zamówieniach publicznych GUGiK a realizowanymi w ramach 

zamówień marszałków województw, pod kątem zgodności geometrii i atrybutów, 

3) kontrolę ilościową i jakościową cyfrowych arkuszy mapy topograficznej i powiązanych 

materiałów dodatkowych, w tym kontrolę poprawnie przeprowadzonej redakcji arkuszy mapy 

topograficznej oraz poprawnego zapisu wersji cyfrowej arkuszy mapy. 

 

Wynik kontroli należy zapisać w formie raportów oraz plików SHP, które zawierać 

będą zaznaczone i opisane stwierdzone jednoznaczne błędy.” 

 

Czy w związku z tak opisanym przedmiotem Zamówienia, Zamawiający dopuszcza w 

przypadku warunków udziału Rozdziale VII., punkt 1. podpunkt 3) i 4) doświadczenie w 

wykonaniu kontroli jakości zbiorów bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) 

oraz arkuszy mapy topograficznej  

w skali 1 : 10 000, które byłoby zgodne z zakresem przedmiotowego zamówienia? 

 

Z uwagi na powyższe wnosimy o zmianę wymagań w zakresie Warunków udziału w 

postępowaniu, Rozdział VII., punkt 1. podpunkt 3) i 4) : 

 

„3) jednej usługi polegającej na opracowaniu, aktualizacji lub wykonaniu kontroli jakości 

opracowania co najmniej 3 (trzech) zbiorów bazy danych obiektów topograficznych 

(BDOT10k), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych 

obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych, przy 

czym dopuszcza się możliwość wykazania zrealizowanych usług opracowania w/w zbiorów 

BDOT10k w ramach różnych zamówień; przez zbiór bazy danych obiektów topograficznych 

rozumie się dane obejmujące jeden powiat; w przypadku, gdy wykonawca wykaże się 

doświadczeniem w wykonaniu kontroli jakości, Zamawiający wymaga, aby usługa kontroli 

jakości opisanych prac stanowiła przedmiot umowy i dotyczyły prac wykonywanych przez 

inny podmiot w ramach odrębnej umowy, a nie były częścią procesu kontroli wewnętrznej;  

 

4) jednej usługi polegającej na opracowaniu lub wykonaniu kontroli jakości co najmniej 5 

(pięciu) arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy 

danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także 

standardowych opracowań kartograficznych, przy czym dopuszcza się możliwość wykazania 

zrealizowanych usług opracowania w/w map w ramach różnych zamówień; w przypadku, gdy 

wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu kontroli jakości, Zamawiający wymaga, 

aby usługa kontroli jakości opisanych prac stanowiła przedmiot umowy i dotyczyły prac 
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wykonywanych przez inny podmiot w ramach odrębnej umowy, a nie były częścią procesu 

kontroli wewnętrznej.” 

 

Odpowiedz :  

Zamawiający działając w trybie art.38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

1. Zapisy Rozdziału VII SIWZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, 

otrzymują następujące brzminie: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz 

w niniejszej SIWZ. 

1. Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich  

3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 

1) jednej usługi polegającej na kontroli jakości prac obejmujących opracowanie zbiorów 

danych przestrzennych lub map cyfrowych, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 

PLN brutto; przez kontrolę jakości rozumie się min. czynności polegające na: 

sprawdzeniu zgodności opracowanych produktów z określonymi wymogami, 

raportowaniu wyników kontroli, bieżącym sprawdzaniu i raportowaniu w określonych 

odstępach czasowych stanu realizacji prac oraz poprawności opracowywanych 

produktów; 

 

2) jednej usługi polegającej na opracowaniu modelu jakości danych przestrzennych,  

o wartość nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto;  

 

3) jednej usługi polegającej na opracowaniu lub aktualizacji lub kontroli jakości co 

najmniej 3 (trzech) zbiorów bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), 

zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów 

topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także 

standardowych opracowań kartograficznych, przy czym dopuszcza się możliwość 

wykazania zrealizowanych usług w ramach różnych zamówień; w przypadku 

wykazania usługi kontroli jakości, Zamawiający wymaga, aby usługa ta stanowiła 

przedmiot odrębnego zamówienia i nie była częścią procesu kontroli wewnętrznej  

w ramach opracowania lub aktualizacji zbiorów BDOT10k; przez zbiór bazy danych 

obiektów topograficznych rozumie się dane obejmujące jeden powiat; 

 

4) jednej usługi polegającej na opracowaniu lub kontroli jakości co najmniej 5 (pięciu) 

arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy 

danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych  

a także standardowych opracowań kartograficznych, przy czym dopuszcza się 

możliwość wykazania zrealizowanych usług w ramach różnych zamówień; w 

przypadku wykazania usługi kontroli jakości, Zamawiający wymaga, aby usługa ta 

stanowiła przedmiot odrębnego zamówienia i nie była częścią procesu kontroli 

wewnętrznej w ramach opracowania arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000; 
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Doświadczenie dotyczące wszystkich rodzajów usług, o których mowa w ust. 1, może 

wynikać z realizacji zamówień obejmujących łącznie lub odrębnie te usługi.  

W przypadku, gdy ww. usługi realizowane były łącznie z innymi usługami 

niewymienionymi w ust. 1, Wykonawca musi bezwzględnie określić wartość brutto tylko 

tych usług (każdej osobno), które potwierdzają spełnienie warunków udziału w niniejszym 

postępowaniu. 

Uwaga:  

Wykonawca w wykazie usług zobowiązany jest podać tylko te główne usługi, które 

potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał konkretne usługi na potwierdzenie 

spełnienia powyższego warunku, a nie zawierał zapisy typu „zgodne z SIWZ” lub 

wpisywał wymagania podane przez Zamawiającego na zasadzie „kopiuj-wklej”. 

 

2. Wykonawca będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, które spełniają następujące wymagania: 

1) Kierownik projektu – co najmniej 1 (jedna) osoba 

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 

a) znajomość metodyki zarządzania projektami PRINCE2 lub równoważnej, przy 

czym przez metodykę równoważną rozumie się metodykę powszechnie stosowaną 

(stosowanie nie wymaga opłat autorskich) i publicznie dostępną (opis metodyki 

jest opublikowany i szeroko dostępny), która stanowi zbiór reguł i zasad 

postępowania stanowiący spójne pojęciowo podejście do wykonywania i 

zarządzania projektem oraz umożliwia adaptację do specjalnych potrzeb 

organizacji, programu lub projektu; 

 

b) w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert  

pełnił funkcję kierownika projektu przy realizacji co najmniej 2 (dwóch) 

zakończonych usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN 

brutto, przy czym wartość jednej z usług nie może być mniejsza niż 250 000,00 

PLN brutto; 

2) Specjalista ds.  kartografii – co najmniej 2 (dwie) osoby 

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 

a) posiada uprawnienia zawodowe z zakresu „redakcja map”, o których mowa  

w art. 43 pkt 6 ustawy pgik; 

 

b) w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert 

uczestniczył jako specjalista przy realizacji co najmniej 2 (dwóch) zakończonych 

usług, polegających na opracowaniu lub kontroli jakości arkuszy mapy 

topograficznej w skali 1 : 10 000, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych 

obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych  

a także standardowych opracowań kartograficznych; w przypadku usługi kontroli 

jakości, Zamawiający wymaga, aby usługa ta stanowiła przedmiot odrębnego 

zamówienia i nie była częścią procesu kontroli wewnętrznej w ramach opracowania 

arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000; 
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3) Kontroler jakości danych  - co najmniej 5 (pięć) osób: 

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 

a) w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert 

uczestniczył przy realizacji co najmniej 2 (dwóch) zakończonych usług, 

polegających na kontroli jakości prac obejmujących opracowanie zbiorów danych 

przestrzennych lub map cyfrowych; przez kontrolę jakości rozumie się min. 

czynności polegające na: sprawdzeniu zgodności opracowanych produktów z 

określonymi wymogami, raportowaniu wyników kontroli, bieżącym sprawdzaniu  

i raportowaniu w określonych odstępach czasowych stanu realizacji prac oraz 

poprawności opracowywanych produktów. 

- Osoby, o których mowa w ust. 2, muszą się wykazać doświadczeniem obejmującym 

wszystkie elementy wymienione w ust. 2. Doświadczenie dotyczące rodzajów usług dla 

poszczególnych osób, o których mowa w ust. 2, może wynikać z realizacji zamówień 

obejmujących łącznie lub odrębnie te usługi. W przypadku, gdy ww. usługi realizowane 

były łącznie z innymi usługami lub dostawami niewymienionymi w ust. 2, Wykonawca 

musi bezwzględnie określić wartość brutto tylko tych usług (każdej osobno), które 

potwierdzają spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu. 

Zamawiający wymaga, aby świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia 

odbywało się co najmniej przez osoby wykazane przez Wykonawcę na potwierdzenie 

spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu  

w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. 

Uwaga:  

W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego dopuszczalne jest wystąpienie 

określonej osoby tylko w jednej roli. 

Wykonawca niniejszego przedmiotu zamówienia nie może być w jakikolwiek sposób 

zaangażowany w wykonanie zamówień publicznych na „Opracowanie cyfrowych arkuszy 

map topograficznych w skali 1 : 10 000 dla wybranych obszarów miejskich na podstawie 

bazy BDOT10k”nr referencyjny: 

BO-ZP.2610.3.2016.CAPAP.TOPO, BO-ZP.2610.4.2016.CAPAP.TOPO,  

BO-ZP.2610.5.2016.CAPAP.TOPO, BO-ZP.2610.6.2016.CAPAP.TOPO,  

BO-ZP.2610.7.2016.CAPAP.TOPO, a także nie działa i nie będzie działać w imieniu 

Wykonawcy w zakresie realizacji zawartej z Zamawiającym umowy w ramach powyższych 

zamówień. 

3.  Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 

ust 1 ustawy Pzp.  

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

6.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
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warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp. 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

2. Zapisy Rozdziału XVI SIWZ - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 

BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 

ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, otrzymują 

następujące brzminie: 

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą wartość, 

wyrażoną w punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny, wymienionych poniżej. 

2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Lp. Nazwa kryterium 
Waga (maksymalna liczba 

punktów) 

1 Cena (C) 60 % (60 pkt) 

3 Wielkość obszaru kontroli jakości 

BDOT10k (OK) 
40 % (40 pkt) 

3.  Zasady oceny kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone według wzoru: 

Pi (C) = 
iC

minC
 x 60 

gdzie: 

Pi(C) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium „Cena” 

(C); 

Cmin – najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ocenianych ofert; 

Ci – cena brutto oferty badanej „i”. 

4. Zasady oceny kryterium „Wielkość obszaru kontroli jakość BDOT10k” (OK): 

1) Ocena kryterium Wielkość obszaru kontroli jakości BDOT10k (OK) będzie 

dokonywana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę formularza ofertowego, 

2) Przez wielkość obszaru kontroli jakości BDOT10k Zamawiający rozumie wartość 

procentową zasięgu arkuszy mapy topograficznej zadeklarowaną do kontroli,  

o której mowa w rozdz. IV pkt 2 lit. e) SOPZ, 

3) Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium Wielkość obszaru 

kontroli jakości BDOT10k (OK): 

 

a) 0 pkt za 15 % zasięgu arkuszy mapy topograficznej, 

b) 20 pkt za 30 % zasięgu arkuszy mapy topograficznej, 
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c) 40 pkt za 45 % zasięgu arkuszy mapy topograficznej. 

Minimalny zasięg arkuszy mapy topograficznej wynosi 15 %.  

Maksymalny zasięg arkuszy mapy topograficznej wynosi 45 %. 

W przypadku, gdy zaoferowana wielkość obszaru będzie większa niż 45%, 

Zamawiający będzie oceniał taką ofertę, jakby zostało zaoferowane 45%. 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P), 

będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: 

Pi = Pi (C) + Pi (OK) 

Pi(C) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium „Cena” 

(C); 

Pi(OK) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium „Wielkość 

obszaru kontroli jakości BDOT10k” (OK). 

3. Zamawiający zmienia następujące załączniki do SIWZ: 

Załącznik nr 3 Formularz ofertowy 

Załącznik nr 5 Oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia  

Załącznik nr 8 Wzór wykazu wykonanych usług 

Załącznik nr 9 Wzór wykazu osób 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie zmienia termin składania i otwarcia ofert. 

Termin składania ofert upływa w dniu 14.11.2016 r. o godzinie 12:00 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2016 r. o godzinie 12:30 

 

                                                              Z upoważnienia Głównego Geodety Kraju  

                                                          DORADCA GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU 

                                                          - / -  

                                                 Adrian Przepiórka 
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