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Dotyczy: przetarg nieograniczony na: „Skanowanie laserowe morskiej strefy 
brzegowej w granicach administracyjnych Urzędów Morskich w Szczecinie, Słupsku i 
Gdyni dla potrzeb monitoringu (edycja 2012)”.  PO-II-370/ZZP-3/30/12 
 
 

W związku z pytaniami z dnia 17.07.2012r.  dotyczącymi wymienionego w tytule 
przetargu skierowanymi przez jednego z Wykonawców, działając w oparciu o art. 38 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 
U. z  2010 r. nr 113 poz. 759), Zamawiający wyjaśnia: 
 
Pytanie: 
„Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić 
Głównemu Geodecie Kraju prace przed przystąpieniem do ich wykonania, a po 
wykonaniu prac przekazać powstałe materiały lub informacje o tych materiałach do 
państwowego zasobu geodezyjnego” prosimy o podanie kosztów prac ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wynikających ze zgłoszenia prac oraz 
przyjęcia do zasobu materiałów powstałych w wyniku realizacji zamówienia. 
Ponieważ obowiązujące przepisy nie określają wartości prac związanych z 
przekazaniem chmury punktów do zasobu ośrodka nie jesteśmy w stanie prawidłowo 
wycenić zamówienie. Cena realizacji zamówienia jest uzależniona od Państwa 
odpowiedzi. 
Prosimy również o przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny do 
prawidłowego sporządzenia oferty i dostarczenia jej do Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 
Na podstawie informacji uzyskanych z Centralnego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie informuję, że koszt zgłoszenia i przyjęcia 
prac do Ośrodka, zgodnie z załącznikiem nr 1 tabela VII Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności 
geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie 
wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333) 
przedstawia się następująco: 
- zdjęcia lotnicze służące do produkcji ortofotomap – 2 zł za zdjęcia; 
- NMT i NMP – nieodpłatnie; 
- ortofotomapy – 7 zł za każde wykorzystane zdjęcie. 
 
 
 


