
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
Departament Organizacji  
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 
tel. (22) 3141669, fax: (22) 223141670 
e-mail: ada.pisarska@mazovia.pl 
www.mazovia.pl 

 

 

                     _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CG-R-IV.ZP.U.272.21.2020.AP  

 Warszawa  25 maja 2020 r.                                                                                                                                               

         

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO 

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „ zakup usług polegających na zrealizowaniu: „Cyfryzacji danych Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji”, w ramach projektu „Regionalne 

partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i 

geoinformacji” – Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 – dla Powiatów: Otwockiego, Szydłowieckiego, Warszawskiego Zachodniego, Zwoleńskiego i Miasta 

Ostrołęki - tura VIII. 

 

W związku z wniesionymi zapytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) obowiązującej w 

przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust.1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 tj.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający wyjaśnia co następuje: 

 

Pytania od 1 do 6 dotyczą Warunków technicznych część III zamówienia - Powiat Warszawski Zachodni (zał. 1 do zał. 

2c do SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu: 

 

Pytanie 1 

W odniesieniu do punktu 3. Zakres prac „W ramach pracy Wykonawca 3) skoryguje błędy topologiczne”. Prosimy o 

wyjaśnienie: W oparciu o jakie dane wykonawca ma skorygować błędy topologiczne? Czy ma to być wyłącznie baza 

danych, czy Zamawiający zakłada analizę operatów technicznych lub innych dokumentów? 

Odpowiedź 

Błędy topologiczne należy korygować w oparciu o bazę danych. W przypadku zaistnienia sytuacji problematycznych 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób rozwiązania problemu. Zamawiający nie zakłada analizy operatów i 

innych dokumentów. 

Pytanie 2:  

W odniesieniu do punktu 3.1 - Wytyczne dotyczące zakresu realizacji prac podpunkt 2. Prosimy o wyjaśnienie: Jak 

należy postąpić przy utworzeniu obiektu powierzchniowego z obiektów punktowych K1 np. trawnik w przypadku gdy 

każdy obiekt punktowy posiada różny id operatu? Jaki id operatu Wykonawca ma nadać nowemu obiektowi 

powierzchniowemu? Jak należy postąpić przy utworzeniu obiektu powierzchniowego z obiektów punktowych K1 np. 
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trawnik w przypadku gdy każdy obiekt punktowy posiada różne źródło danych lub datę pomiaru, itp.? Jakie atrybuty 

Wykonawca ma nadać nowemu obiektowi powierzchniowemu? 

Odpowiedź: Obiekty należy utworzyć zgodnie z wytycznymi podanymi w warunkach technicznych (pkt 3.1, podpkt 3). 

W przypadku tworzenia obiektu powierzchniowego (lub liniowego) w oparciu o obiekty: 

- z jednego operatu - należy przepisać ID operatu z obiektów punktowych; 

- z kilku operatów - należy przypisać jako ID nr zgłoszonej pracy geodezyjnej realizowanej na skutek 

niniejszego zamówienia. 

Zasadniczo w takich sytuacjach należy źródło danych określić jako „najsłabsze” spośród źródeł określających 

dotychczasowe obiekty, z których tworzony jest nowy obiekt (pomiar, digitalizacja, branża). W  szczególnych 

przypadkach należy zastosować dodatkową segmentację obiektów, umożliwiającą jednoznaczne określenie źródła 

danych dla segmentów. Inne szczególne przypadki należy uzgodnić w trybie roboczym z Zamawiającym. W sytuacjach 

skrajnych kiedy to nie będzie można ustalić jednoznacznie atrybutu, należy wpisywać wartości specjalne np. „missing”. 

Datę pomiaru należy przepisać z obiektów punktowych. W przypadku tworzenia obiektu na podstawie obiektów 

pochodzących z różnych operatów, należy podać datę utworzenia nowego obiektu. 

Wykonawca ma uzupełnić wszystkie atrybuty obligatoryjne zgodnie z wytycznymi zawartymi: 

- w warunkach technicznych (pkt 3.1, podpkt 2). 

- w opisie przedmiotu zamówienia (VII, pkt 2). 

 

Pytanie 3:  

W odniesieniu do punktu 3.1 Wytyczne dotyczące zakresu realizacji prac podpunkt 3 - Prosimy o wyjaśnienie: Jak 

należy postąpić przy utworzeniu obiektu powierzchniowego z obiektów istniejących z różnymi atrybutami opisowymi 

typu id operatu, źródło danych, data pomiaru? Jaki id operatu i pozostałe atrybuty Wykonawca ma nadać nowemu 

obiektowi powierzchniowemu? Jakie atrybuty opisowe (w szczególności id operatu) Wykonawca ma przypisać obiektom 

powierzchniowym tworzonym w oparciu granice ewidencyjne, budynki, elementy infrastruktury drogowej, skarpy, 

ogrodzenia, ściany oporowe itp.? 

Odpowiedź: Odpowiedź zawarta w odpowiedzi na pytanie 2. 

Pytanie 4:  

Jak należy postąpić w przypadku obiektów, które nie posiadają atrybutu id operatu? Czy wykonawca ma obowiązek 

pozyskania tych danych z operatów technicznych? 

Odpowiedź: Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie przedmiotu zamówienia (VII, pkt 2). W 

przypadku modyfikacji takiego obiektu jako ID operatu należy podać nr zgłoszonej pracy geodezyjnej realizowanej na 

skutek niniejszego zamówienia. 

Pytanie 5:  

Jak należy postąpić w przypadku obiektów, które nie posiadają atrybutów opisowych? Czy wykonawca ma obowiązek 

pozyskania tych danych z operatów technicznych? 

Odpowiedź: Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie przedmiotu zamówienia (VII, pkt 2). 
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Pytanie 6: W odniesieniu do punktu 3.2 Sposób realizacji prac, podpunkt 6, lit. j. Prosimy o wyjaśnienie: Jaki id operatu 

Wykonawca ma nadać nowemu połączonemu obiektowi pochodzącemu z różnych opracowań geodezyjnych w jedną 

całość (np. jezdnia)? 

Odpowiedź: Odpowiedź zawarta w odpowiedzi na pytanie 2. 

Pytanie 7: Dotyczy części 3 Powiat Warszawski Zachodni: Czy Zamawiający może udostępnić raport z walidacji bazy 

dla przedmiotowej jednostki ewidencyjnej w zakresie BDOT500 oraz GESUT celem określenia ilości błędów 

atrybutowych oraz topologicznych? 

Odpowiedź: Na potrzeby projektu dokonano walidacji, w programie GMLFactory_x64, danych dwóch oddzielnych 

plików GML, z warstw BDOT oraz z warstwy GESUT. Raporty ze statystyką błędów z tych walidacji w załączeniu. 

Należy podkreślić, że walidacja została wykonana oddzielnie dla każdej warstwy i raporty te nie obejmują relacji obu 

warstw. 

Pytanie 8: Dotyczy części 1 i 4 : Czy Zamawiający dopuszczał będzie wykonanie skanowania w siedzibie Wykonawcy? 

Pkt VIII.8 OPZ mówi: 8. Czynności skanowania materiałów PZGiK Wykonawca dokona na miejscu w siedzibie Partnera 

Projektu lub w miejscu uzgodnionym z Geodetą Powiatowym.” 

Odpowiedź:  

Dla części 1 zamówienia: Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

Dla części 4 zamówienia: Zamawiający dopuszcza taką możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym 

usystematyzowanego sposobu przekazywania partii materiałów do skanowania i ich zwrotu. 

 

Załączniki: 

1) Raport z walidacji bazy BDOT500, 

2) Raport z walidacji bazy GESUT. 

 

 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian 

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ zostaną doręczone niezwłocznie Wykonawcom biorącym udział w 

postępowaniu, zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia oraz 

dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część. 

 

 

 

Sprawę prowadzi 
Ada Pisarska 
Tel. 22/ 3141669 
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