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Nawiązując do otrzymanego w dniu 16 kwietnia br. pisma o numerze GSP-1074/2015, dotyczącego

realizowanego przez Województwo Mazowieckie, zamówienia publicznego na "Aktualizację i uzupełnienie bazy

danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów w gminach" informuję, że celem realizacji ww. zamówienia

publicznego nigdy nie było powtórne tworzenie baz, o czym informowałem Pana w piśmie z dnia 26 maja 2014 r.

o numerze GW-5.433.1.2012.ES, a wyłącznie przeniesienie danych z obecnie wykorzystywanych, przez gminy, baz

danych/rejestrów do jednoiitej struktury, wraz z ich ewentualną aktualizacją i zasileniem baz danych Aplikacji EMUiA,

która jest udostępniona nieodpłatnie przez Głównego Geodetę Kraju i nie wiążą się z jej używaniem żadne

dodatkowe opłaty i abonamenty.

Gminy, które u żywały lub używają aplikację iMPA, suwerennie zdecydowały o wykorzystaniu

udostępnionego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii aplikacji EMUiA do prowadzenia ewidencji miejscowości,

ulic i adresów.

W trakcie prac dotyczących migracji danych z oprogramowania, które wdraża Pan w gminach

nie udało się wyeksportować danych, które mogtyby by być zaimportowane do aplikacji EMUlA.

Powodem tego jest fakt, że żadna z gmin Partnerów Projektu BW, która wykorzystuje sprzedawaną przez

firmę Geo-System Sp. z o. o., aplikację iMPA, nie mogła przekazać Wykonawcy realizującemu powyższe zamówienie

żadnych danych przestrzennych w zakresie punktów adresowych, ponieważ z aplikacji iMPA nie ma możliwości

eksportu danych dotyczących polożenia punktów adresowych tj . współrzędnych geograficznych. Z informacji

pozyskanych przez Wykonawcę od Partnerów Projektu BW, z poziomu obsługi aplikacji iMPA przez użytkownika

(pracownika gminy), możliwe jest wygenerowanie plików wyłącznie w trzech formatach wyjściowych (tj. . xls", .csv"

oraz .pdf") i żaden nie zawiera współrzędnych położenia punktu adresowego.

Oznacza to, że w sytuacji w której gmina chce lub chciałaby zmienić narzędzie informatyczne

do prowadzenia ewidencji miejscowości wszystkie punkty adresowe dotychczas prowadzone

w oprogramowaniu iMPA muszą ręcznie być wprowadzone do nowego narzędzia informatycznego.

Ponadto z posiadanej przez nas wiedzy wynika, że proponuje Pan gminom wykonanie porównania bazy

adresowej, prowadzonej w bazie ewidencji miejscowości, ulic i adresów w oprogramowaniu iMPA, z adresami

występującymi w ewidencji ludności , w tym celu prosząc gminy o przekazywanie wykazu adresów

z ewidencji ludności w postaci: MiejscowośćjUlica;NumerDomu;NumerLokalu;LiczbaOsóbZameldowanych .

Tymczasem model danych ewidencji miejscowości , ulic i adresów, zdefiniowany w rozporządzeniu Ministra

Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 L W sprawie ewidencji miejscowości , uHc i adresów (Dz. U. 2012 L ,

poz. 125) nie przewiduje zbierania informacji na temat liczby zameldowanych osób.



Wysoce niefortunnym jest sugerowanie przekazywania przez gminy danych dotyczących liczby

zameldowanych osób do przeprowadzenia kontroli danych ewidencji miejscowości , ulic i adresów, ponieważ dane

dotyczące liczby zameldowanych osób nie są elementem ewidencji miejscowości, ulic i adresów i są zbędne

do kontroli tego rejestru.

Rodzi to uzasadnione obawy, że dane dotyczące liczby zameldowanych osób służyć będą innym celom

niż kontrola ewidencji miejscowości, ulic i adresów dla potrzeb gmin , co wskazuje Pan gminom.

Jednocześnie nadinterpretacją jest sugerowanie, iż w przywołanym przez Pana piśmie o numerze

GW-5.433.4.4.2014.ES, skierowanym przez Urząd Marszałkowski WOjewództwa Mazowieckiego do niektórych gmin

województwa mazowieckiego, zawarte są groźby . Przedmiotowe pisma zawierały wyłącznie informacje związane

ze skutkami odstąpienia przez Partnera Projektu BW odrealizacji ww. zamówienia.

Sugerując gminom odstąpienie od realizacji zamówienia w trakcie jego zaawansowania tj. w momencie

w którym część prac dla gmin została już wykonana wywołuje Pan kontrowersyjną sytuację, ponieważ zgodnie

z kodeksem cywilnym za wykonaną już pracę Wykonawcy należy się wynagrodzenie.

Wiele refleksji budzi również fakt zamieszczania na stronie internetowej firmy Gao-System Sp. z 0 .0.

pod adresem http://www .punktyadresowe.pllindex.php?strona=orawo (zrzut ekranu ze strony internetowej stanowi

Załącznik nr 1 do niniejszego pisma) wzorów odpowiedzi do Marszałka Województwa Mazowieckiego przez gminy,

Partnerów Projektu BW, uczestniczących w realizacji zamówienia na wdrożenie aplikacji EMUlA. W załączeniu treść

pisma, autorstwa firmy Geo-System Sp. z 0 .0. , pobrana z ww. strony (Załącznik nr 2 do niniejszej korespondencji).

Działania wszystkich podmiotów zaangażowanych w projekt oparte są o przepisy prawa i wynikają z ich

zakresu kompetencji.

Informuję również, że odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (wyrażony w Pana

piśmie z dnia 16 kwietnia br. o numerze GSP-1074/2015) zgodnie z zawartą w Państwa wniosku prośbą, została

przesiana w dniu 29 kwietnia br. pocztą elektroniczną na adres: geo-system@geo-system.com.pl.

W załaczeniu :

1) zrzut ekranu ze strony internetowej firmy Geo-System Sp. z 0 .0. (http://www.punktvadresowe.ol/index.php?strona=prawo);
2) treść propozycji odpowiedzi do Marszałka WOjewództwa Mazowieckiego pobrana ze strony internetowej firmy Geo-System

Sp. z 0 .0 . (http://www.punktyadresowe.pl/prawo/Propozycja pisma do UMWM.doc).

Do wiadomości:

1) Pani MariaWasiak - MinisterInfrastruktury i Rozwoju;
2) Pan Andrzej Halicki - Minister Administracji i Cyfryzacji;
3) Pan Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Najwyższej Izby Kontroli;
4) Pan Kazimierz Bujakowski • Główny GeodetaKraju:
5) Wójtowie (Partnerzy Projektu BW);
6) Dowiadomości publicznej.

Sprawę prowadzi
Elżbieta Szal
teł. (22) 432 45 25
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załacznik nr 1
do pisma GW-5.433.2.2015.ES

z dn. 15.05.2015 r.

Zrzut z ekranu ze strony firmy Geo-System Sp. z o. o. hltp:/Iwww.punktyadresowe.pllindex.php?strona=prawo
(stan na 15.05.2015 r., godz. 10:30)
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Załacznik nr 2
do pisma GW-5.433.2.2015.ES

z dn. 15.05.2015 r.

Treść propozycji odpowiedzi do Marszałka Województwa Mazowieckiego, autorstwa firmy Geo-System,
zamieszczona na stronie internetowej

http://www.punktyadresowe.pl/prawo/Propozycja pisma do UMWM.doc
(stan na 15.05.2015 r., godz. 10:30).

W związku z otrzymanym pismem GW-5.433.4.4.2014.KK z dnia 5 marca 2015r.
odsyłamy Państwu załączone loginy i hasla , ponieważ nie będziemy ich wykorzystywać .

W nawiązaniu do zapisów §11 Rozporządzen ia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia

2 lutego 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów gmina była zobligowana do
wdrożenia systemu teleinformatycznego o którym mowa w § 8 ust. 2. W obliczu
postawionych nam wymogów prawnych nie mogliśmy dłużej oczekiwać na aplikację emuia,
zwłaszcza wobec braku widocznych postępów jej powstania oraz gwarancji poprawnośc i

funkcjonowania. Zdecydowaliśmy się na wdrożenie dostępnej na rynku i sprawdzonej
w ponad 1000 gmin aplikacji iMPA firmy Geo-System Sp. z 0 .0.

Jak się okazuje decyzj a była słuszna, gdyż według naszej wiedzy do dzisiaj z aplikacją

EMUiA są ciągłe problemy. Dobitnym potwierdzeniem tego jest też kolejny przetarg
uruchomiony przez GUGiK w 2014r., w którym w zasadzie opracowano nową aplikacj ę

o czym informował nas w piśmie KN-PRG.420.20.20l5r. z dnia 2 marca 2015r.
Informujemy, że w ramach wdrożenia iMPA firma utworzyła nam kompletną bazę

danych adresowych na podstawie naszych materiałów, która została zweryfikowana i jest
obecnie na bieżąco prowadzona i aktualizowana. Spełnia przy tym wszystkie wymogi prawa
w tym zakresie, a także realizuje wiele naszych potrzeb w zakresie wspomagania pracy
urzędu i automatycznej komunikacji z istotnymi dla nas instytucjami w tym z GUGiK w
zakresie zasilania Państwowego Rejestru Granic.

Zgodnie z naszą wiedzą, o posiadaniu przez nas tej aplikacji , Prezes firmy Geo-system
Sp. z 0.0. poinformował Pana Marszałka Adama Struzika w piśmie GSP-0892/2014,
kierowanym również do MliRR oraz NIK. W związku z tym jak zapewni ł Pan Marszałek

w swojej odpowiedzi GW-5.433.1.2012.ES z dnia 26 maja 2014r. przewidziane były

rozwiązania, które miały spowodować, aby nie obciążać projektu kosztami tworzenia baz dla

gmin posiadaj ących już bazy adresowe, co w sposób oczywisty dotyczyło naszej gminy.
Zpisma też wynikało w sposób jednoznaczny, że nie musimy podejmować w tym względzie

żadnych dodatkowych działań , bo byliście Państwo w posiadaniu informacji, że taką bazę

posiadamy i prowadzimy. Poniżej istotny fragment cytowanego pisma.

"Dodatkowo zap is §7 p. 17 wzoru Umowy [zalq cznik nr 3 do SIWZ przedmiotowego zamówienia} dopuszcza
zmian)' w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia "y konawCJ' w przypadku zmniej szenia zakresu zobowiązań

Wvkonawcy wynikających z Umowy poprzez rezygnację z udziały w realizacji Umowy któregoś z Partnerów
Projektu. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie zmniejszone proporcj onalnie do ilości

Partner ćw uczestniczących w zamówieniu. Wobec powyższego nie może być mouJ' o nieuzasadnionym
wydatkowaniu środków publicznych. ..

W związku Z powyższym proponowany dostęp do aplikacji EMUiA i bazy testowej
(utworzonej z niewiarygodnych danych) jest nam w tej sytuacji zbędny i rezygnujemy

z angażowania dodatkowego czasu i środków na weryfikację takiej bazy.


