
Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego – stan na dzień 30.06.2017 

Lp. Wyszczególnienie Opis 

1.  Tytuł projektu Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej 
 

2.  Beneficjent projektu  Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
 

3.  Partnerzy  Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
 

4.  Współpraca z 
interesariuszami 
(3000 znaków) 

Współpraca z interesariuszami wynika m.in. z przepisów: 

 art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i 
kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), 

 art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania 
ratunkowego (Dz.U. 2013 poz. 1635 ze zm.), 

 art. 21f ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2015 poz. 355 z 
późn. zm.), 

 art. 14i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
(Dz.U. 2016 poz. 191 ze zm.), 

 art. 24d ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757 ze zm.), 

 art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 
ochronie zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 636 ze zm.), 

 art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 
ochronie zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 636ze zm.). 

Przepisy te zobowiązują Głównego Geodetę Kraju do rozwoju systemów 
udostępnianych dla uprawnionych podmiotów, które stanowią grupę 
interesariuszy Projektu CAPAP. 
Drugą grupę interesariuszy Projektu stanowią podmioty adm. publicznej i 
jednostki samorządu terytorialnego, z którymi GGK zawarł porozumienia 
dotyczące wykorzystania Modułu SDI, narzędzi i usług Geoportalu (w tym m.in.: 
Policja, PSP, Ministerstwo Zdrowia, ARiMR, KZGW, województwa, powiaty i 
gminy). 
Ponadto, podczas przygotowywania projektu przeprowadzono badania 
ankietowe, które objęły prawie 3000 ankietowanych, a także dwa cykle spotkań 
informacyjnych i warsztatów. Badaniem objęto przedstawicieli administracji 
publicznej oraz wybrane grupy przedsiębiorców. Spotkania miały na celu 
zidentyfikowanie potrzeb i możliwości potencjalnych interesariuszy projektu. 
W spotkaniach wzięły udział łącznie 783 instytucje.  
Z ankietyzacji wynika, iż ponad ¾ respondentów zadeklarowała zainteresowanie 
uczestnictwem w inicjatywie CAPAP. Prawie 80% zadeklarowała chęć bycia 
wspieranym w gromadzeniu i pozyskiwaniu danych przestrzennych. 43% wskazało 
potrzebę wsparcia w zakresie podniesienia jakości własnych danych 
przestrzennych, integracji z danymi referencyjnymi i standaryzacji udostępnianych 
usług. 40% oczekiwałoby wsparcia w zakresie budowania i udostępniania usług 
dedykowanych dla poszczególnych grup odbiorców, zaś nieco ponad połowa – 
wsparcia w zakresie wykonywania zaawansowanych analiz bazujących na danych 
przestrzennych. 20% instytucji byłaby zainteresowana zlecaniem wykonania 
kompletnych analiz przez CAPAP.  
Ponad 60% ankietowanych wyraziło zainteresowanie uruchomieniem nowych 
usług sieciowych umożliwiających wykonanie analiz przestrzennych. Ponadto 
respondenci wyrazili zainteresowanie nowymi danymi przestrzennymi 3D w tym 
35% z nich wskazało na potrzebę dostępu do zbioru danych przestrzennych 
obejmującego modele 3D budynków w formacie CityGML – LoD2. 
Respondenci wyrazili bardzo duże zainteresowanie danymi przestrzennymi, które 
mają zostać opracowane w ramach projektu, jak również zainteresowanie 
uruchomieniem przez GUGiK e-usług opartych o te dane. 
 

5.  Termin realizacji projektu 16.11.2015 – 30.09.2018 
 

6.  Akty prawne Nie dotyczy 
 

7.  Postęp finansowy  wartość projektu: 189 614 022,00 zł, 



 zaangażowanie (uwzględniające umowy i wnioski o wszczęcie postępowania 
oraz wynagrodzenia): 124 800 667,06 zł, 

 wartość podpisanych umów: 50 661 985,84 zł, 

 wartość środków wypłaconych wykonawcom: 5 082 704,72 zł, 

 wydatkowanie: 9 503 964,43 zł, 

 certyfikacja: 5 609 496,95 zł. 

 obecny przyjęty plan wydatkowania na rok bieżący: 47 987 658,04 zł – 

wynika z ostatniego aktualnego HRF. 

 poziom certyfikacji w odniesieniu do całkowitej wartości projektu: 
5 609 496,95 zł : 189 614 022,00 zł = 2,96%, 

 poziom certyfikacji w stosunku do planowanego poziomu na 2015 r.: 0,00 zł : 
0,00 zł = 0%, 

 poziom certyfikacji w stosunku do planowanego poziomu na 2016 r.: 
1 244 328,91 zł : 1 778 782,85 zł = 69,95%, 

 poziom certyfikacji w stosunku do planowanego poziomu na 2017 r.: 
4 365 168,04 zł : 16 778 436,32 zł = 26%. 

 

Rozbieżności pomiędzy kwotą wydatków kwalifikowalnych zadeklarowaną w 

harmonogramie płatności, zaakceptowanym w dniu 30.05.2017 r. a  wartością 

wynikającą z  harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2017 r., wynikają  

ze zmian w harmonogramie realizacji zadań przyjętym w ramach Planu 

naprawczego i zawartym w Aneksie do Porozumienia o dofinansowanie projektu.  

W związku z zaistniałymi opóźnieniami w realizacji zadań projektowych w lutym 

br. został przygotowany Plan Naprawczy dla projektów POPC w GUGiK 

zawierający szczegółowe informacje dotyczące przyczyn powstałych opóźnień 

oraz zakresu podejmowanych działań w obszarze zarządzania zidentyfikowanymi 

opóźnieniami, a także podejmowanych środków zaradczych, mających na celu 

minimalizację wystąpienia ryzyk projektowych w przyszłości. Wyżej wymieniony 

Plan Naprawczy został przekazany w dniu 14.02.2017 r. do Centrum Projektów 

Polska Cyfrowa (CPPC) wraz z propozycją Harmonogramów Projektów 

wyznaczających Kamienie milowe i aktualizacją dat tych kamieni milowych, które 

ulegną zmianie w związku z zidentyfikowanymi opóźnieniami. W dniu 20.03.2017 

r. GUGiK uzyskał akceptację CPPC w zakresie Planu Naprawczego dla projektów  

w wyniku czego w dniu 11.05.2017 r. zawarto aneksy do Porozumień o 

dofinansowanie projektów. 

W związku z przesunięciem terminów realizacji poszczególnych kamieni milowych, 

tj. zadań projektowych, przesunięciu na 2018 r. uległy także terminy płatności za 

prace wykonane w ramach tych zadań. Opóźnienia spowodowały niższe 

przewidywane wykonanie wydatków w 2017 r. w odniesieniu  

do zaplanowanych środków. 

8.  Postęp rzeczowy 
(4000 znaków) 

Postęp rzeczowy odnosi się do harmonogramu kamieni milowych zatwierdzonego 

Aneksem nr 1 do Porozumienia o dofinansowanie. 

 Zadanie Zakup Infrastruktury informatycznej–22.03.2017 ogłoszono 
postępowanie na Dostawę, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania 
infrastruktury w ramach projektów CAPAP, ZSIN Faza II, K-GESUT; 27.06.2017  
podpisano umowę na Dostawę sprzętu komputerowego wraz 
z oprogramowaniem. 

 Zadanie Pozyskanie danych-22.06.2016 podpisano umowy dla części 1,2,3,4 
zamówienia na Pozyskanie danych wysokościowych, 5.08.2016 dla cz. 5.  i na 
kontrolę danych wysokościowych. 19.06.2017 zawarto umowę dla części 7, a 
21.06.2017 dla części 6. 25.11.2016 opublikowano zamówienie na 
Przetworzenie do postaci cyfrowej dokumentacji pzgik. 16.05.2017 zawarto 
umowę dla części 1. 25.02.2017 ogłoszono postępowanie na Budowę modeli 
3D budynków. 12.07.2016 zawarto umowy na Opracowanie cyfrowych 
arkuszy map topograficznych w skali 1:10 000 dla wybranych obszarów 
miejskich na podstawie bazy BDOT10k.  8.06.2017 podpisano umowę na 



mapy w pozostałych skalach oraz na mapy dla słabowidzących 
i niewidomych. 4.01.2017 zawarto umowę na kontrolę jakości produktów 
kartograficznych.  

 Zadanie Wytworzenie narzędzi do analiz i udostępniania wyników CAPAP–
8.06.2017 podpisano umowę na Budowę oraz rozwój e-usług i narzędzi w 
ramach CAPAP, ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami.  

Kamienie milowe zakończone w projekcie: 
Ogłoszenie postępowań na: 

 pozyskanie danych wysokościowych – 28.12.2015, 

 kontrolę danych wysokościowych – 15.04.2016 

 opracowanie map w skalach od 1:10 000 do 1:1 000 000 – 9.03.2016, 

 mapy dla słabowidzących i niewidomych – 1.12.2016, 

 wytworzenie, rozwój istniejących i wdrożenie nowych narzędzi do analiz oraz 
udostępnienie wyników wraz ze szkoleniami – 1.12.2016, 

 zakup narzędzi do Kontroli Jakości danych 3D – 1.12.2016, 

 budowę systemu automatycznej generalizacji, redakcji i produkcji 
kartograficznej – 1.12.2016, 

 usługi wsparcia projektu – 19.01.2016, 

 zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem –1.10.2016, 

 kontrolę jakości produktów kartograficznych – 27.10.2016, 

 przetworzenie do postaci cyfrowej dokumentacji pzgik – 25.11.2016, 

 budowę modeli 3D budynków – 25.02.2017, 

 dostawę, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury – 
22.03.2017, 

 prowadzenie działań strategicznych w zakresie promocji przez cały okres 
realizacji projektu – 22.03.2017, 

 przygotowanie konferencji oraz seminariów – 22.03.2017, 

 opracowanie wybranych materiałów promocyjnych – 22.03.2017, 

 przygotowanie materiałów informacyjnych o projekcie – 22.03.2017, 

 kontrolę budowy modeli 3D budynków – 28.06.2017 wysłano ogłoszenie do 

publikacji (1.07.2017 zostało opublikowane). 

Podpisanie umów na: 

 opracowanie map w skali 1:10 000 – 12.07.2016, 

 usługi wsparcia projektu – 20.07.2016, 

 kontrolę danych wysokościowych – 05.08.2016, 

 kontrolę jakości produktów kartograficznych – 4.01.2017, 

 mapy dla słabowidzących i niewidomych – 8.06.2017, 

 na wytworzenie, rozwój istniejących i wdrożenie nowych narzędzi do analiz 
oraz udostępnienie wyników wraz ze szkoleniami – 8.06.2017, 

 na zakup narzędzi do Kontroli Jakości danych 3D – 8.06.2017, 

 na budowę systemu automatycznej generalizacji, redakcji i produkcji 
kartograficznej – 8.06.2017, 

 zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem – 27.06.2017, 

 pozyskanie danych wysokościowych – 21.06.2017. 
 

Stan realizacji prac w odniesieniu do pozostałych kamieni milowych: 

 Podpisanie umowy na dostawę, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości 

działania infrastruktury – 22.03.2017 ogłoszono postępowanie 

 Odebranie sprzętu wraz z oprogramowaniem – 27.06.2017 podpisano 

umowę 

 Podpisanie umowy na budowę modeli 3D budynków – 25.02.2017 ogłoszono 

postępowanie 

 Podpisanie umowy na kontrolę budowy modeli 3D budynków – 28.06.2017 

wysłano ogłoszenie do publikacji (1.07.2017 zostało opublikowane) 

 Podpisanie umowy na przetworzenie do postaci cyfrowej dokumentacji 

pzgik– 16.05.2017 zawarto umowę dla części 1 



 Akceptacja projektu budowy systemów, Uruchomiona platforma 

elearningowa wraz z materiałami szkoleniowymi, Akceptacja projektu 

budowy systemu automatycznej generalizacji, redakcji i produkcji 

kartograficznej  – 8.06.2017 zawarto umowę 

 Podpisanie umowy na prowadzenie działań strategicznych w zakresie 

promocji przez cały okres realizacji projektu, przygotowanie konferencji oraz 

seminariów, opracowanie wybranych materiałów promocyjnych oraz na 

przygotowanie materiałów informacyjnych o projekcie – 22.03.2017 

ogłoszono postępowanie 

Informacja o przekroczeniu kamienia w jedn.  11. Ryzyka i problemy pkt 5. 

9.  E-usługi dla obywateli i 
przedsiębiorców 
(4000 znaków) 

Usługi zaplanowane do realizacji w projekcie: 
1. Usługa analiz przestrzennych– docelowy poziom dojrzałości - 5. Umożliwia 

obywatelom, przedsiębiorcom i podmiotom administracji publicznej wykonanie 
analizy przestrzennej m.in. w oparciu o dane PZGiK. W zależności od potrzeb 
i możliwości interesariuszy, umożliwia wykonanie dynamicznych analiz 
przestrzennych online i offline z wykorzystaniem danych 3D oraz złożonych 
analiz przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi analitycznych. 
Odbiorcy: administracja, przedsiębiorcy, obywatele. 
Kanały dostępu: Portal CAPAP, Portal Geoportal, Aplikacja mobilna Geoportal. 

2. Usługa podniesienia jakości danych zewnętrznego dysponenta danych– 
docelowy poziom dojrzałości - 3. Umożliwia obywatelom, przedsiębiorcom 
i podmiotom administracji publicznej, którzy posiadają własne zbiory danych, 
podniesienie jakości tych danych poprzez m.in. weryfikację własnych danych 
pod kątem zgodności ze słownikami referencyjnymi i danymi referencyjnymi. 
Odbiorcy: administracja, przedsiębiorcy. 
Kanały dostępu: Portal CAPAP. 

3. Usługa udostępniania danych przestrzennych– docelowy poziom dojrzałości - 
4. Zapewnia dostęp do danych przestrzennych PZGiK, w tym również do danych 
przestrzennych 3D oraz do map topograficznych, tematycznych 
i ogólnogeograficznych. 
Odbiorcy: administracja, przedsiębiorcy, obywatele. 
Kanały dostępu: Portal CAPAP, Portal Geoportal, Aplikacja mobilna Geoportal. 

4. Usługa udostępniania danych przestrzennych w standardzie INSPIRE– 
docelowy poziom dojrzałości - 4. Ma na celu zapewnienie dostępu do w pełni 
interoperacyjnych i zharmonizowanych zbiorów danych, zgodnych 
z wymaganiami i aktami wykonawczymi Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę 
informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). 
Odbiorcy: administracja, przedsiębiorcy, obywatele. 
Kanały dostępu: Portal CAPAP, Portal Geoportal, Aplikacja mobilna Geoportal. 

5. Usługa geokodowania OpenLS– docelowy poziom dojrzałości - 4. Umożliwia 
geokodowanie - wyszukiwanie i lokalizację przestrzenną adresów oraz innych 
danych np. działek ewidencyjnych, nazw geograficznych, a także uruchomienie 
tzw. reversegeocoding. 
Odbiorcy: administracja, przedsiębiorcy, obywatele. 
Kanały dostępu: Portal CAPAP, Portal Geoportal. 

6. Usługa zgłaszania błędów w danych PZGiK– docelowy poziom dojrzałości - 4. 
Umożliwi odbiorcom danych zgłaszanie za pośrednictwem portalu błędów 
i rozbieżności w zbiorach danych, a także innych uwag i sugestii do 
prezentowanych danych oraz otrzymanie informacji zwrotnej o statusie 
przekazanego zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach zgłoszenie będzie 
podstawą do uruchomienia procedury aktualizacji lub poprawy danych. 
Odbiorcy: administracja, przedsiębiorcy, obywatele. 
Kanały dostępu: Portal CAPAP, Portal Geoportal, Aplikacja mobilna Geoportal. 

7. Usługa zarządzania metadanymi. Zapewnia realizację przez użytkowników 
zewnętrznych następujących zadań: 

1) Zarządzanie metadanymi, w szczególności: tworzenie, edycję, 
przeglądanie, wyszukiwanie oraz usuwanie metadanych. 

2) Walidację plików metadanych. 
3) Hurtowy import i walidację plików metadanych przygotowanych za 



pomocą zewnętrznych edytorów metadanych. 
4) Definicję źródeł metadanych dla usług harvestingu i distributedquery. 

Odbiorcy: administracja. 
Kanały dostępu: Portal CAPAP, Portal Geoportal. 

8. Usługa e-learningu w zakresie praktycznego korzystania z danych i usług 
danych przestrzennych, w tym analiz przestrzennych. Zapewnia dostęp do 
systemu szkoleń w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie wykorzystania 
danych i usług danych przestrzennych opartych o zbiory PZGiK, w tym analiz 
przestrzennych. 
Odbiorcy: administracja. 
Kanały dostępu: Portal CAPAP. 

Sposób elektronicznej identyfikacji użytkowników w e-usługach: Projekt 
Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej zakłada rozbudowę i 
dalszą integrację, istniejących już, rozwiązań dotyczących wykorzystania 
Zaufanego Profilu ePUAP jako jednej z metod uwierzytelniania użytkowników.  
Zostanie również wykorzystana metoda uwierzytelniania w oparciu o Szynę usług 
Geoportal i Centralne Repozytorium Użytkowników, a do komunikacji z 
podmiotami składającymi wnioski i zapytania wykorzystane zostaną inne kanały 
komunikacji. 

10.  Postęp w realizacji 
strategicznych celów 
Państwa 
(4000 znaków) 

Wszystkie wskaźniki produktu będą realizowane w końcowym roku realizacji 
projektu, natomiast wskaźniki rezultatu – do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji 
projektu. 
 
Wskaźniki zaplanowane do osiągnięcia w projekcie: 
Wskaźniki produktu: 

 Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) – wartość 
docelowa w 2018r.: 8, 

Zostanie udostępnionych 8 usług wewnątrzadministracyjnych mających na celu 
zwiększenie stopnia wykorzystania danych przestrzennych przez obywateli, 
przedsiębiorców i administrację publiczną (rozwój 5 usług istniejących oraz 
utworzenie 3 usług): 

 Usługa analiz przestrzennych, 

 Usługa podniesienia jakości danych zewnętrznego dysponenta danych, 

 Usługa e-learningu w zakresie praktycznego korzystania z danych i usług 
danych przestrzennych, w tym analiz przestrzennych 

 Usługa udostępniania danych przestrzennych (planowane nowe 
funkcjonalności: udostępnianie danych 3D, przetwarzanie cyfrowych 
map nowej generacji do postaci map dotykowych przeznaczonych dla 
niewidomych i słabowidzących, zaawansowane wizualizacje 
przestrzenne zbiorów danych w realnej perspektywie 3D), 

 Usługa udostępniania danych przestrzennych w standardzie INSPIRE 
(planowane nowe funkcjonalności: udostępnianie danych z załączników 
II i III Dyrektywy INSPIRE, w tym  modeli 3D budynków), 

 Usługa geokodowania OpenLS (planowane nowe funkcjonalności: 
geokodowanie działek ewidencyjnych i nazw geograficznych, 
reversegeocoding), 

 Usługa zgłaszania błędów w danych PZGiK (planowane nowe 
funkcjonalności: umożliwienie obustronnej komunikacji pomiędzy 
zgłaszającym błędy a podmiotami odpowiedzialnymi za ich 
przyjmowanie oraz obsługę),  

 Usługa zarządzania metadanymi (planowane nowe funkcjonalności: 
wykorzystanie standardu RDF w metadanych, utworzenie 
dedykowanych aplikacji wykorzystujących RDF). 

Aktualna wartość wskaźnika wynosi 0. 

 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – 
wartość docelowa w 2018r.: 1, 

Zostanie udostępniona usługa podniesienia jakości danych zewnętrznego 
dysponenta danych o stopniu dojrzałości 3. 
Aktualna wartość wskaźnika wynosi0, gdyż usługa ta jeszcze nie funkcjonuje. 

 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co 
najmniej 4 – wartość docelowa w 2018r.: 6, 

Zostaną udostępnione następujące usługi (4 usługi istniejące i 2 usługi nowe): 

 Usługa analiz przestrzennych 



 Usługa e-learningu w zakresie praktycznego korzystania z danych i usług 
danych przestrzennych, w tym analiz przestrzennych 

 Usługa udostępniania danych przestrzennych (rozbudowywana) 

 Usługa udostępniania danych przestrzennych w standardzie INSPIRE 
(rozbudowywana) 

 Usługa geokodowania OpenLS (rozbudowywana) 

 Usługa zgłaszania błędów w danych PZGiK (rozbudowywana) 

Aktualna wartość wskaźnika wynosi 0. 

 Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach 
wykonujących zadania publiczne – wartość docelowa w 2018r.: 1, 

Zaplanowano uruchomienie systemu (platformy analitycznej) dla podmiotów 
wykonujących zadania publiczne. 
Aktualna wartość wskaźnika wynosi 0, gdyż obecnie nie wytworzono jeszcze 
platformy analitycznej. 

 Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie 
będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – wartość 
docelowa w 2018r.: 500 ( w tym kobiety: 250, mężczyźni: 250). 

Zaplanowano przeszkolenie pracowników podmiotów wykonujących zadania 
publiczne z zakresu analiz przestrzennych. 
Aktualna wartość wskaźnika wynosi 0, gdyż dotychczas nie były jeszcze przez 
Beneficjenta prowadzone szkolenia. 
 
Wskaźniki rezultatu: 

 Osoby (obywatele, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele administracji 
publicznej) korzystające z usług CAPAP - wartość docelowa (do 12 miesięcy 
po zakończeniu realizacji projektu): 500 000, 

Wskaźnik odnosi się do wzrostu liczby użytkowników wykorzystujących dane 
przestrzenne. 
Aktualna wartość wskaźnika wynosi 0, gdyż obecnie nie jest jeszcze utworzone 
środowisko kompetencyjno-analityczne umożliwiające udostępnienie 
zaawansowanych usług związanych z informacją przestrzenną, w ramach którego 
użytkownicy mogliby skorzystać z usług udostępnionych przez CAPAP. 

 Liczba jednostek administracji publicznej wykonujących analizy przestrzenne 
za pomocą narzędzi CAPAP - wartość docelowa (do 12 miesięcy po 
zakończeniu realizacji projektu): 25. 

Wskaźnik odnosi się do jednostek administracji publicznej, które nabyły 
umiejętność wykonywania analiz przestrzennych za pomocą narzędzi CAPAP. 
Aktualna wartość wskaźnika wynosi 0, gdyż obecnie nie jest utworzone 
środowisko kompetencyjno-analityczne umożliwiające udostępnienie 
zaawansowanych usług związanych z informacją przestrzenną, a tym samym nie 
zostały przeprowadzone działania związane z nabyciem kompetencji związanych z 
wykorzystywaniem środowiska. 

11.  Ryzyka i problemy 
(3000 znaków) 

1. Ryzyko wyboru nierzetelnego Wykonawcy spowoduje zagrożenie niewłaściwego 
wykonania przez niego zaplanowanej pracy, co przełoży się na obniżenie jakości 
projektów oraz może doprowadzić do opóźnień realizacji Projektu. 

 Działania: Stawianie odpowiednio wysokich wymagań w zakresie kompetencji 
i doświadczenia podmiotów ubiegających się o realizację prac. 

2. Wniesienie odwołań w postępowaniu na Dostawę, utrzymanie oraz zapewnienie 
ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP, ZSIN Faza II, K-
GESUT, co może mieć negatywny wpływ na terminowość osiągnięcia 
powiązanych z tym postępowaniem kamieni milowych. 
Działania: Sprawna obsługa odwołań. 

3. Ryzyko braku realizacji umów w Części 4 i 5 zadania Pozyskanie danych 
wysokościowych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. 
Działania: Dnia 18.05.2017 r. przekazano do działu prawnego oraz wydziału 
zamówień publicznych prośbę o zajęcie stanowiska w związku ze 
zidentyfikowanym ryzykiem, mając na celu niezwłoczne określenie trybu 
dalszego postępowania. 

4. Odstąpienie przez Wykonawcę wyłonionego w ramach Części 2 i 3 zamówienia 
na Cyfryzację analogowych zdjęć lotniczych od zawarcia umowy w ramach 
przedmiotowego zamówienia. 
Działania: Wykonawca w dniu 22.05.2017 przekazał do Zamawiającego 



informację o odstąpieniu od zawarcia umowy. Wykonawca złożył przedmiotowe 
oświadczenie pomimo długotrwałych negocjacji i wyjaśnień ze strony 
Zamawiającego odnośnie mechanizmów umowy umożliwiających terminową 
realizację prac. Z uwagi na przekroczenie daty punktu ostatecznego dla 
kamienia milowego związanego z ww. umową, informację o zagadnieniu 
przekazano do CPPC. 

5. Ryzyko braku możliwości realizacji pełnego zakresu zadania pn. Przetworzenie 
do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego w związku z odstąpieniem przez wykonawcę wyłonionego w 
postępowaniu nr BO-ZP.2610.39.2016.GI.CAPAP od zawarcia umowy w ramach 
części 2 i 3, a w dalszej kolejności trwająca procedura wyboru kolejnego 
wykonawcy spowodowała brak możliwości realizacji zadania zgodnie z 
przewidzianymi harmonogramami realizacji umów. 
Działania: Planowane przemodelowanie harmonogramów realizacji zadania 
oraz uruchomienie nowego postępowania przetargowego celem wyłonienia 
wykonawców zdolnych do realizacji pełnego zakresu zadania. 

 


