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Na mocy art.38 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) informuję, że w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla terenu 

miasta Prószków w systemie GEO – INFO”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w 

dniach 11, 12 i 16.07.2012r. wpłynęły następujące zapytania od Wykonawców: 

 

1. Czy   Zamawiający  przewiduje bądź  ma  możliwość  przekazania  zeskanowanych   

   pierworysów ? 

 

 Odp.  nie 

             
 

2. Czy   wydruki  skalibrowanych  rastrów   z  nałożoną    treścią  numerycznej  mapy  

ewidencyjnej    należy  wykonać  dla   wszystkich  matryc  (  we  wszystkich  skalach) ? 

 

   Odp.   nie 
 

3.1   Czy   w/w   wydruki  mają  być  również  wykonane  dla  pierworysów ? 

3.2   Na  podstawie  jakich  założeń    dokładnościowych  zamawiający  dokona   weryfikacji   

        kalibracji  rastrów ? 

3.3 Jakie  są  założenia  do  dalszego  postępowania  ? 

3.4  Zamawiający  wskazuje  na   potrzebę     lokalnego    wpasowania    np. na  pojedynczy  

budynek – jaki  jest  przewidywany  rząd  wielkości  takich  miejsc?  

     

    Odp.  3.1 nie 

               3.2   i   3.3   Rozporządzenie   Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i Administracji    

               z  dnia  9  listopada  2011r. w  sprawie   standardów technicznych wykonywania    

               geodezyjnych pomiarów  sytuacyjnych i  wysokościowych oraz  opracowywania  

               i      przekazywania     wyników     tych     pomiarów   do   państwowego   zasobu   

               geodezyjnego  i  kartograficznego- §49 

               3.4 – nie  przeprowadzono  takiej  analizy. 
 

 4 .  Czy   w/w   wydruki  mają  być   wydrukami  papierowymi ,  czy  mogą  być   wydrukami   

       wydrukami  pdf-a 

       

     Odp. Jeśli  będą  wydruki  to  może  być  pdf. 

 
  5.Czy  tylko  dla  terenów  ,  dla  których  prowadzona  jest  mapa  w  skali 1:2000  pozyskać   

      dane  dla  urządzeń  podziemnych   z  bezpośredniego  pomiaru? 

 

     Odp.  tak 

 
 6.1 W  jaki  sposób zamawiający  przewiduje  przekazanie materiałów dla  w/w  terenu ? 

  6.2 Czy  w  jakiś  sposób  zostały  wyselekcjonowane  operaty  dotyczące  w/w  terenów ? 

  6.3 Jeśli  tak, to  jakie  to są  ilości? 



 

Odp. 6.1 Udostępnione     zostaną  Zamawiającemu   w    ramach      zgłoszenia    

                pracy    geodezyjnej  kopie   dokumentów   z     PODGiK. 

6.2 Nie. 

6.3 Nie    przeprowadzano   takiej     analizy -  podano  długość   sieci  dla  

poszczególnych   branż. 
 

   7. 1 Czy  dotyczy  to  tylko  operatów  inwentaryzacją  urządzeń ? 

   7.2  Czy  zadaniem     Wykonawcy   będzie  analiza   całego  zasobu? 

 

 

    Odp .  7.1  tak 

7.2 nie 

 
8. 1.Czy  w  ośrodku  są  gromadzone  pliki  tekstowe  ze  współrzędnymi  z  poszczególnych   

       robót  geodezyjnych ?  

8.2 Czy  istnieje  możliwość przekazania  przez ośrodek tych  zbiorów  aby  zoptymalizować   

       prace  przy  mapie  numerycznej. 

 8.3 Czy  dla  tych  danych  należy  również  dołączyć  do  operatu   wydruki z  transformacji? 

 

    Odp. 8.1   Tak  ( tylko  dla  warstw  mapy  ewidencji  gruntów   i    budynków). 

             8.2   Tak  (  dla      prac      geodezyjnych     dotyczących     inwentaryzacji   

                      urządzeń      podziemnych  tylko  dane  analogowe.) 

8.3 Nie. 
 

9. Czy    w  ramach     materiałów  kompletowanych  do  operatu  technicznego  zamawiający   

    oczekuje     wydruków  wszystkich  map? Dla  całego  opracowania  w  skali  1:500  będzie   

    to     ponad  200  map.  Zamawiający  musi  uwzględnić  w tym  przypadku  znaczny  koszt   

    wylotów . 

 

Odp.  Wyplot  w  skali 1:500  tylko  dla  terenów  zabudowanych   

 
10. Czy  zapis  „  co najmniej  2  zadania  o  charakterze  porównywalnym  o  powierzchni  co 

najmniej  500 ha „  należy  rozumieć  : każde  zadanie  co najmniej  500  czy  łacznie? 

 

 

 Odp.  każde  500 ha. 

 
11. Czy  zamawiający   uzna za  spełnienie  w/w ( pkt 6.2.1. SIWZ)   warunku  , jeżeli  

wykonawca  wykonał : 

 a)  mapę    zasadniczą    o pełnej     treści  w  formie  numerycznej  . tj. mapę  bazo-danową  

      z     relacjami i  stworzoną  topologią  obiektów. 

 b)  numeryczną  mapę  zasadniczą  do  celów  projektowych ( np.rastrową) ? 

 

 Odp.  a  - tak   ,  b-  nie 
 

12. Czy  należy   rozumieć , ze  numeryczna mapa  zasadnicza  będzie  zawierać tylko  treść    

    obligatoryjną ? 

 

    Odp. nie 

 
13. Czy    zamawiający    będzie     wymagał     opracowania  numerycznej  mapy  zasadniczej   



     o treści  fakultatywnej. Jeśli tak, to jakie  elementy  ma  obejmować (  warunki techniczne  

     nie    zawierają  załącznika)? 

     

     Odp.  tak  -  „Załącznik   do  warunków technicznych „  w  załączeniu 
 

 14 . W    jakim    układzie   wysokościowym ( poziomie odniesienia    wysokości )  należy         

określić  wysokości  armatury  naziemnej przewodów  uzbrojenia  terenu ? 

   

      Odp.    Kronsztadt    60 
 

15.  W  oparciu  o   jakie  dane  zostaną     przeliczone   wysokości     z     układu    wysokości    

    „ Kronsztadt 60 „   do  obowiązującego  układu  wysokości  „ Kronsztadt 86”  ? 

 

       Odp . Nie  będą  przeliczane  wysokości. 
 

 

16.  Formularz  1  „OFERTA”  stanowiący   załącznik  do SIWZ  w p-kcie 7  zawiera  zapis   

    „Akceptuję  termin  wykonania  zamówienia : 31.11.2012 r. 

     Podany  termin  jest  niezgodny   z  p-ktem 5  SIWZ  oraz  §  3  wzoru  umowy. 

 

     Odp   ( 30.11.2012r.( SIWZ)  i  31.11.2012 r.( wzór  umowy i oferta ))  ,  należałoby   

               potraktować    jako  błąd  pisarski. 
Winno  być  30.11.2012r. – Zamawiający zmienia treść formularza ofertowego 

przez poprawienia daty stanowiącej ostateczny termin wykonania zamówienia. 
 

17 .Czy    Wykonawca  zobowiązany  jest  pozyskać  odpłatnie  z  zasobu  PODGiK  niezbędne   

    materiały     do      należytego   wykonania  umowy ( dotyczy IV Warunków  technicznych  

    -  istniejące     materiały       geodezyjne i  kartograficzne  )   czy      zamawiający  przekaże   

    wykonawcy  w/w  materiały  nieodpłatnie 

 

 Odp.  Zamawiający     przekaże  Wykonawcy   materiały  geodezyjne  i kartograficzne   

            w  ramach   zgłoszenia  pracy  geodezyjnej . 
 

18 . Czy   Wykonawca  zobowiązany  jest  zgłosić  robotę  geodezyjną  w  PODGiK  w  Opolu      

   a  powstały  w  toku  prac   operat  techniczny   złożyć  do  kontroli  technicznej 

 

   Odp.  tak 
 

19 . Co  zamawiający    rozumie  przez   zgłoszenie  do  odbioru  prac  z   wadami  ? 

    Jaka  jest   dopuszczalna  ilość  usterek  poniżej której  wykonawca nie  będzie zmuszony   

    płacić   kary  umownej? 

     

    Odp.  Praca   wykonana  niezgodnie  z  warunkami  technicznymi. 

               Ustawa Kodeks   cywilny  -art.  636 i 637 

                Nie  ma  takiego   kryterium. 
 

 20 .Proszę   szczegółowo  określić  zestaw  atrybutów  obligatoryjnych  oraz   fakultatywnych   

      jakie  należy    wprowadzić  do  bazy  mapy  numerycznej . 

       

      Odp.    Atrybuty  obligatoryjne  -  Instrukcja  K-1  mapa   zasadnicza  kraju 

                  Atrybuty   fakultatywne  -  „Załącznik  do  warunków  technicznych „  

                   w    załączeniu. 



 
 

W związku z zaistnieniem okoliczności wskazanej w art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert. Informacja dot. zmiany terminu składania ofert zamieszczona zostanie w ogłoszeniu o 

zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

Stosowna zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu oraz zmieniona w sposób określony powyżej treść 

SIWZ, zgodnie z art. 12a ust. 3 oraz art. 38 ust. 4 Pzp zamieszczona została na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

 

Z uwagi na powyższe Zamawiający wprowadza w SIWZ następujące zmiany: 
 

Pkt 8.10  o dotychczasowej treści: Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w 

zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 

opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane 

do Zamawiającego na adres: 

Powiat Opolski 
ul. 1 Maja 29  , 45-068 Opole 

Opracowanie mapy zasadniczej dla terenu miasta Prószków w systemie GEO - INFO 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 02/08/2012r. godz. 13:00 

otrzymuje brzemienie: 

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, 

uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie 

powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego 

na adres: 

Powiat Opolski 

ul. 1 Maja 29  , 45-068 Opole 

Opracowanie mapy zasadniczej dla terenu miasta Prószków w systemie GEO - INFO 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 06/08/2012r. godz. 13:00 

 

 
Pkt 9 o dotychczasowym brzmieniu: 

Miejsce i termin składania ofert. Oferty winny być złożone w terminie do dnia 02/08/2012r. do 

godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) - Opole, ul. 1 Maja 29. 

Otrzymuje brzmienie: 

Miejsce i termin składania ofert. Oferty winny być złożone w terminie do dnia 06/08/2012r. do 

godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) - Opole, ul. 1 Maja 29. 

 



Pkt. 12 o dotychczasowym brzmieniu: 

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 02/08/2012r. o 

godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego - w budynku biurowym w Opolu przy ul. Ks. Opolskich 27, 

pok. nr 208. 

Otrzymuje brzmienie: Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. Publiczne otwarcie ofert odbędzie 

się dnia 06/08/2012r, o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego - w budynku biurowym w Opolu przy ul. 

Ks. Opolskich 27, pok. nr 208. 

 

Pkt. 17.5 o dotychczasowym brzmieniu: 

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 02/08/2012r. o godzinie 12:00 

Otrzymuje brzmienie: 

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 06/08/2012r. o godzinie 12:00 

 

Formularz 1 (ofertowy (str. 11 SIWZ)) – pkt. 7 o dotychczasowym brzmieniu:  Akceptuje termin 

wykonania zamówienia: do 31.11.2012r.  

otrzymuje brzmienie: Akceptuje termin wykonania zamówienia: do 30.11.2012r. 

 
 

Powyższe wyjaśnienia/odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) i należy je uwzględniać w dalszym przebiegu postępowania. 

 

 


