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WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ  

Dotyczy:   
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej zgromadzonej w Powiatowym 

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrołęce dla gminy Lelis”. 

 
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje, że wpłynęły następujące pytania do SIWZ: 

Pytanie nr 1: 

Czy mogą Państwo określić szacunkowo ile operatów nie posiada zgłoszenia (ilość, procentowo lub w ramach 
czasowych)? 

Odpowiedź: 
Szacuje się, że operaty z lat 1968 – 2011 mogą nie zawierać zarejestrowanych zgłoszeń, natomiast nie wyklucza się 

również występowania braków w nowszych operatach. Wykonawca jest zobowiązany do przeanalizowania wszystkich 

operatów oraz zgłoszeń, a także uzupełnienie brakujących danych. 

Pytanie nr 2: 
Czy mogą Państwo  określić ile operatów szacunkowo nie ma określonych zakresów w systemie Ośrodek? 

Odpowiedź: 

Należy przeanalizować wszystkie operaty pod kątem zakresów i uzupełnić braki. 

Pytanie nr 3: 
Czy jest możliwość zmiany formatu skanowania operatów prawnych z plików JPG (wymagane w OPZ ) na pliki PDF 

zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie standardów technicznych  
rozdział 7, §35, punkt 2.? 

Odpowiedź: 
Nie ma możliwości zmiany formatu skanowania operatów prawnych w formacie innym niż jest to określone w 

zamówieniu. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie standardów technicznych 

określa sposób i format przekazywania operatów technicznych przez Wykonawców prac geodezyjnych. 

Pytanie nr 4: 
Czy kody kreskowe mają być generowane przez program Ośrodek, czy przez dowolny program, a kod ma być jednym 

z określonych standardów (np. Code-128)? 

Odpowiedź: 

Kody kreskowe należy generować z systemu Ośrodek wg określonego wzorca. 

Pytanie nr 5: 

W jaki sposób Zamawiający przewidział sposób uzupełniania bazy danych? Czy będzie to na zasadzie udzielenia 
dostępu zdalnego do komputera w starostwie lub połączenia VPN, czy baza danych będzie uzupełniana u Wykonawcy, 

a na zakończenie prac miała by być scalona z bazą danych w Starostwie? 

Odpowiedź: 

Sposób uzupełnienia bazy danych systemu Ośrodek będzie odbywał się w sposób zdalny za pomocą połączenia VPN.   

Pytanie nr 6 : 

W SIWZ punkt 6 tj. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia Zamawiający zawarł zapis o treści „ 
... w tym minimum jedna usługa obejmująca uzupełnienie systemu do prowadzenia PZGiK - Ośrodek (Geobid) o 

łącznej wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto," 
Czy Zamawiający uzna za spełniający ten warunek zapis o treści „sporządzenie metodą skanowania cyfrowych zbiorów 

dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych i innych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego, zgromadzonych i przechowywanych w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i 



kartograficznego, wraz z umieszczeniem tych dokumentów w bazie danych Systemu Informacji Przestrzennej Geo-lnfo 

7 Mapa, zwanym dalej SIP." 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie uzna za spełnienie innych zapisów niż określone w SIWZ.  
Warunki zawarte w SIWZ do przetargu nieograniczonego na „Cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej zgromadzonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrołęce dla gminy Lelis” określają wykonanie minimum jednej usługi polegającej na 
uzupełnieniu systemu do prowadzenia PZGiK - Ośrodek firmy Geobid. 

 
Pytanie nr 7: 

Jaka jest szacunkowa ilość operatów, które nie są zarejestrowane w ewidencji zasobu i nie posiadają utworzonego 
zgłoszenia pracy? 

Odpowiedź: 

Szacuje się, że operaty z lat 1968 – 2011 mogą nie być zarejestrowane w ewidencji materiałów zasobu i mogą nie 
zawierać zarejestrowanych zgłoszeń, natomiast nie wyklucza się również występowania braków w nowszych 

operatach. Wykonawca jest zobowiązany do przeanalizowania wszystkich operatów oraz zgłoszeń, a także 
uzupełnienie brakujących danych. 

 

Pytanie nr 8: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na masowy załadunek? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje masowego załadunku. 

 
Pytanie nr 9: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dwie transze załadunku i przekazania danych Zamawiającemu? 

Odpowiedź: 
Transze wypożyczeń i zwrotów dokumentów będą ustalone z Zamawiającym w harmonogramie. 

 
Pytanie nr 10: 

Czy naklejka z kodem kreskowym musi znaleźć się na skanie okładki ? 

Odpowiedź: 
Tak, naklejka musi znaleźć się na skanie okładki operatu. 
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