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OR.272.1.19.2018      Brzeg, dnia 30 października 2018 r.  

 

 

 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. 

„Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych 

BDOT500 i GESUT dla gminy Lewin Brzeski – obszar wiejski” 

 

 Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r, poz. 1986), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający 

informuje, że do Zamawiającego wpłynął wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela w przedmiotowym postępowaniu 

następujących odpowiedzi:  

 

 

Pytanie nr 1: 

Proszę o podanie liczby operatów jaka zostanie udostępniona do wykonania zamówienia                         

z podziałem na asortyment oraz charakterystyką (pomiar na osnowę, pomiar ortogonalny na 

osnowę, pomiar na szczegóły syt., wyszczególnienie i opisanie ilości operatów z dużą ilością 

szkiców np. operat z założenia mapy zasadniczej, z inwentaryzacji sieci uzb. terenu itp.). 

 

Odpowiedź nr 1: 

W systemie PZGiK jest zarejestrowanych, zeskanowanych i podpiętych do bazy danych Geo-

Info 3517 operatów technicznych dla obszaru gminy Lewin Brzeski, obszar wiejski – do 

niniejszej odpowiedzi załączam raport wygenerowany z sytemu PZGiK, zawierający listę tych 

operatów. 

W systemie nie ujawnia się danych dot. technik pomiarowych oraz danych dot. ilości szkiców 

w operacie – nie są to atrybuty opisujące materiał zasobu (podstawa prawna: Rozporządzenie 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu 

prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r.                         

poz. 1183)). Wykonanie takiego zestawienia oznaczałoby wykonanie analizy materiałów 

zasobu, co jest obowiązkiem Wykonawcy – zgodnie z punktem VI.1.10 Warunków 

technicznych. 

 

Dla każdego obrębu istnieje zeskanowany i podpięty operat z założenia mapy zasadniczej. 

 

 

Pytanie nr 2:  

Proszę o podanie liczby budynków, które są z digitalizacji. 

 

Odpowiedź nr 2: 

Ilość budynków z digitalizacji w bazie danych EGiB dla gminy Lewin Brzeski – obszar wiejski 

wynosi 1591. Przy czy wszystkich budynków jest łącznie 5773. 
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Pytanie nr 3:  

Proszę o doprecyzowanie w jaki sposób obecnie jest prowadzona mapa zasadnicza: czy bieżące 

operaty jednostkowe są kartowane na mapy analogowe? Czy wykonawca prac będzie miał za 

zadanie zeskanować i skalibrować sekcje mapy analogowej? (jeśli tak to na jakim materiale są 

pierworysy oraz jaka jest ich liczba). 

 

Odpowiedź nr 3: 

Bieżące operaty są kartowane na mapy analogowe. 

W punktach VI.2.2 i VI.2.1.c Warunków technicznych wykonania zamówienia zapisano,                     

że dane do założenia bazy danych GESUT i BDOT500 należy pozyskiwać: 

„w przypadku braku danych z pomiaru bezpośredniego - na podstawie pomiarów 

kartometrycznych zeskanowanych, skalibrowanych i przetransformowanych do PUWG 2000 

pierworysów istniejących map zasadniczych. Analizie w zakresie możliwości wykorzystania 

należy poddać również matryce map zasadniczych.” 

 

Zatem z treści Warunków technicznych wprost wynika obowiązek zeskanowania i kalibracji 

rastrów analogowej mapy zasadniczej. W punkcie IV.2 Warunków technicznych opisano                       

w tabeli skale i ilości poszczególnych sekcji analogowej mapy zasadniczej. Pierworysy tych 

sekcji są sporządzone na planszach aluminiowych. 

 

 

 

 

 

Zamawiający przypomina, że przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowią 

integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców. 

 

 

 

 

           STAROSTA 

                  (---) 

        Maciej Stefański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

- zamieszczono dnia 30 października 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu; 

 

 

Sporządziła dnia 29 października 2018 r. na podstawie wyjaśnień otrzymanych od Pani Izabeli Wiecheć: Anna Woroszczuk-Preis 

Sprawdziła i wstępnie zaakceptowała: Irena Kokocińska 

 


