
Warszawa, 28 październik 2020 r.  

 

Dotyczy: sprawa numer: BA.WZP.26.6.28.2020 

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego na „Przygotowanie i dostarczenie danych 

statystycznych agregowanych do obwodów spisowych i/lub przypisanych do punktów adresowych 

wraz z warstwami wektorowymi” 

 

PYTANIE 1: 

Zamawiający, zgodnie z rozdziałem IV punkt 2,  oczekuje  od Wykonawcy dostarczenia danych 

statystycznych zagregowanych do obwodów spisowych lub przypisanych do punktów adresowych, 

ponadto Zamawiający wskazał, że dane statystyczne powinny pochodzić z wiarygodnych źródeł. 

Z uwagi się na wieloletnie doświadczenie Wykonawcy w zakresie przetwarzania danych 

przestrzennych  jednym z najbardziej powszechnych oraz  wiarygodnych, publicznych źródeł danych 

geostatystycznych, jest Bank Danych Lokalnych. 

Chcielibyśmy zauważyć jednak, że publikowane dane statystyczne w BDL nie są na bieżąco 

aktualizowane i często prezentują statystyki na kilka lat wstecz, a więc nie zawsze będą spełniały 

wymaganie Zamawiającego, że, “w zakresie zamawianych danych powinny znajdować się 

następujące dane statystyczne , nie starsze niż 31.12.2019”  

Częstotliwość wykonywanych aktualizacji publikowanych danych w BDL zależna jest od wielu 

czynników m.in. dat przeprowadzanych spisów przez Główny Urząd Statystyczny.  

 

W związku z powyższym, prosimy o informację: 

- Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy dane statystyczne, niezbędne do realizacji powyższego 

zadania, które swoją szczegółowością odnoszą się do obwodów spisowych. 

 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie zamierza przekazywać Wykonawcy danych statystycznych niezbędnych do 

realizacji powyższego zadania, które swoją szczegółowością odnoszą się do obwodów spisowych.  

 

- W przypadku nie dysponowania przez Zamawiającego danymi, prosimy o wskazanie wiarygodnego 

źródła danych, z którego Wykonawca będzie mógł skorzystać na potrzeby realizacji zamówienia. 

Odpowiedź: 

Wskazanie wiarygodnego źródła danych, z którego Wykonawca będzie mógł skorzystać na 

potrzeby realizacji zamówienia należy do zadań Wykonawcy zamówienia. 

 

- Jeżeli Zamawiający nie wskaże źródła wiarygodnych danych oraz nie przekaże danych statystycznych 

na potrzeby realizacji, prosimy o potwierdzenie, że wyrażają Państwo zgodę wykorzystanie danych 

zebranych w Banku Danych Lokalnych, które w niektórych przypadkach będą dotyczyć okresu 

późniejszego niż 31.12.2019? 

 

Odpowiedź: 

Potwierdzamy, że Bank Danych Lokalnych będzie traktowany przez Zamawiającego jako 

wiarygodne źródło danych. Jeżeli chodzi o aktualność danych proszę o wskazanie jakie najnowsze 

wiarygodne dane są dostępne w Banku Danych Lokalnych.  

 

PYTANIE 2: 

Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach powyższego zamówienia do zadań Wykonawcy nie należy 

przeprowadzenia badań terenowych, mających na celu pozyskanie danych geostatystycznych,  

a Wykonawca do realizacji zamówienia ma skorzystać z danych dostępnych w publicznych rejestrach.  

 



Odpowiedź: 

Zgodnie z rozdziałem IV punkt 2 dane statystyczne powinny pochodzić z wiarygodnych źródeł,  

w tym rejestrów państwowych i/lub badań i pomiarów wykonywanych przez podmioty wykazujące 

co najmniej 5 lat doświadczenia w tego typu działalności. W związku powyższym dopuszczamy 

możliwość przeprowadzenia badan terenowych przez Wykonawcę bądź skorzystania z rejestrów 

państwowych. 

 

PYTANIE 3:  

Z uwagi się na wieloletnie doświadczenie Wykonawcy, wiemy, że jednostki samorządu terytorialnego 

na nie zawsze prowadzą rejestry obwodów spisowych oraz ewidencji miejscowości, ulic i adresów. 

Często zdarza się, że dane te nie są aktualizowane przez wiele lat. Prosimy o potwierdzenie,  

że w takich przypadkach jednostkowych Zamawiający dopuści możliwość przekazania danych 

opracowanych z dokładnością do obszaru miasta/gminy. 

 

Odpowiedź: 

W przypadku obwodów spisowych w zamyśle Zamawiającego –  przedstawionym w zaproszeniu do 

ustalenia wartości zamówienia – było skorzystanie przez Wykonawcę z publicznie dostępnego 

rejestru obwodów spisowych publikowanego przez GUS pod linkiem: 

http://geo.stat.gov.pl/atom_web-

0.1.0/download/?fileId=33d3e42d631f6d294837a7cf68d6c332&name=SU_BREC_2020_OBW.zip 

W związku z powyższym nie dopuszcza się korzystania z innych obszarów niż oficjalnie 

publikowane przez GUS. W przypadku błędów występujących w oficjalnym rejestrze GUS 

Zamawiający oczekuje informacji od Wykonawcy wskazującej czego dotyczy błąd. W przypadku 

błędów tego typu, które wynikają z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w każdym 

indywidualnym przypadku strony uzgodnią sposób postepowania. 


