Warszawa dn. 18.12.2015r.

Wójtowie gmin,
Burmistrzowie i Prezydenci miast
Sp. z o.o.
02-732 Warszawa, ul. Kubickiego 9 lok. 5
tel./fax (22) 847-35-80, 843-41-68, 853-31-15

GSP-2556/2015

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do pisma Głównego Geodety Kraju KN-PRG.420.65.2015 z 22.10.2015r., w którym
formułuje fałszywe zarzuty w stosunku do naszej firmy, skierowaliśmy do Państwa pismo wyjaśniające
GSP-2213/2015 z dn. 26.10.2015r., w którym przedstawiliśmy cały kontekst zaistniałej sytuacji.
Jednocześnie w dniu 30.10.2015r. skierowaliśmy do GGK pismo z zapytaniem (w trybie dostępu do
informacji publicznej) o gminy, dla których dokonano zasilenia PRG przy pomocy, opracowanej przez
GUGiK, aplikacji EMUiA. W dniu 16.11.2015r. otrzymaliśmy odpowiedź, że wykaz takich gmin dostaniemy
do dnia 7 grudnia 2015r.
W odpowiedzi na Pana pismo przesłane do urzędu drogą elektroniczną 30 października br.
o godzinie 17:05, zarejestrowane w dniu 2 listopada br. zawierające pytania w trybie ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r. poz. 782 uprzejmie informuję,
że w przypadku pytania nr 1 ze względu na konieczność przetworzenia danych, które nie są wprost
generowane przez system EMUiA, zgodnie z art. 13. ust. 2 cytowanej ustawy informacja zostanie
przekazana nie później niż do dnia 7 grudnia br.
Niestety w dniu 7.12.2015r. o godzi 21:29 otrzymaliśmy informację, że wykaz takich gmin otrzymamy
dopiero 2 stycznia 2016r.
W uzupełnieniu odpowiedzi na pismo przesłane do urzędu drogą elektroniczną 30 października br.
o godzinie 17:05, zarejestrowane w dniu 2 listopada br. Zawierające pytania w trybie ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r. poz. 782) z powodu trwających
obecnie w GUGiK intensywnych prac związanych z zakończeniem realizacji projektu TERYT 3 –
Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych, a w szczególności zaangażowaniem osób
prowadzących projekt w czynności wdrożenia i odbioru końcowego produktów projektu, zgodnie z art.
13. ust. 2 cytowanej, termin udzielenia odpowiedzi zostaje przedłużony do 2 stycznia 2016 r.
W zaistniałej sytuacji, kiedy z jednej strony GGK może bez problemów i cyklicznie, publikować listę
gmin

(https://emuia.gugik.gov.pl/wp-content/uploads/2015/12/RG_Stan_aktualizacji_PRG_14122015.pdf),

dla

których zasilenie PRG nastąpiło aplikacjami komercyjnymi, a z drugiej strony na listę gmin zasilanych
aplikacją EMUiA trzeba czekać aż 2 miesiące, zaczyna być wątpliwe czy aplikacja EMUiA na pewno
realizuje zasilanie PRG? Z informatycznego punktu widzenia sytuacja jest co najmniej dziwną i możecie
być Państwo pokrzywdzeni jeśli okaże się, że Wasze dane nie docierają do rejestru PRG i z tego względu
będziecie w przyszłości piętnowani przez Ministerstwa lub Wojewodów.
Skutecznym rozwiązaniem problemu będzie przejście na naszą (komercyjną, ale sprawdzoną) aplikację
iMPA, w której skutecznie prowadzi się bazy adresowe już w ponad 1600
polskich gminach (tj. 64%) i bez problemów zasila się rejestr PRG. Mimo,
że nasze rozwiązanie jest odpłatne, to koszty są bardzo niskie, a wygrywamy:
funkcjonalnością i nowoczesnością oprogramowania, profesjonalizmem
obsługi i szacunkiem dla użytkowników. W swojej działalności dokładamy
wszelkich starań, aby oprogramowanie było zgodne z wymaganiami prawnymi
oraz korzystało zawsze z najnowocześniejszych technologii, a związane z nim
kompleksowe usługi zaspokajały wszystkie potrzeby użytkowników.
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Prowadzimy także działalność edukacyjną, w ramach której upowszechniamy
wiedzę o danych przestrzennych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu jednostkami
samorządowymi. We wrześniu 2015r. wydaliśmy książkę pt. „Dobre praktyki
współpracy gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych
w Polsce”. Egzemplarz tej książki został bezpłatnie wysłany do Państwa bezpośrednio
z drukarni i mamy nadzieję, że okaże się przydatny w wykorzystaniu i popularyzacji
informacji przestrzennej w gminie. W trakcie druku jest następna ksiażka, szerzej
traktująca o nowoczesnych sposobach prowadzenia gminych rejestrów opartych na danych przestrzennych,
którą także Państwo w niedługim czasie otrzymacie bezpłatnie.
Inną przesłanką przemawiającą na naszą korzyść jest fakt, że na cały projekt TERYT3 związany
z numeracją adresową wydano już ponad 28.000.000,00zł (rozliczenie poniżej), a efektów niestety nie ma
i nie będzie, bo żaden urząd nie jest w stanie zarządzać tak rozległym obszarem wdrożeń i dodatkowo
uwzględnić wszystkie potrzeby gmin związane z informacją przestrzenną.
Lp.
Zamówienie
1 Opracowanie pierwszej aplikacji EMUiA
2 I Asysta do pierwszej aplikacji EMUiA
3 II Asysta do pierwszej aplikacji EMUiA
4 Opracowanie baz EMUiA (150 gmin) - część I
5 Opracowanie baz EMUiA (150 gmin) - część II
6 Opracowanie baz EMUiA (150 gmin) - część III
7 Opracowanie baz EMUiA (150 gmin) - część IV
8 Opracowanie baz EMUiA (150 gmin) - część V
9 Opracowanie baz EMUiA (150 gmin) - część VI
10 Kontrola baz EMUiA (900 gmin) - część VII
11 Szkolenia w starej aplikacji EMUiA
12 Wykonanie kampanii promocyjnej TERYT3
13 Opracowanie nowej aplikacji EMUiA
14 Tworzenie mazowieckich baz adresowych (Wydatki BGWM)
15 Kontrola mazowieckich baz adresowych
16 Wsparcie gmin w zakresie EMUiA (cz. I)
17 Monitoring wsparcia gmin (cz. II)
18 Aktualizacja i weryfikacja (80 gmin) - cz. I
19 Aktualizacja i weryfikacja (80 gmin) - cz. II
20 Kontrola zaktualizowanych danych (160 gmin)-cz. III
21 Asysta powdrożeniowa aplikacji EMUiA
22 Usługi doradcze dla projektu TERYT3
23 Kampania promocyjna aplikacji EMUiA
24 Aktualizacja i weryfikacja (18 gmin) - cz. III
25 Aktualizacja i weryfikacja (12 gmin) - cz. V
26 Aktualizacja i weryfikacja (18 gmin) - cz. VI
27 Asysta powdrożeniowa w ramach TERYT3
28 Szkolenia z aplikacji EMUiA
SUMA

Data
2011-08-26
2012-10-03
2013-06-11
2013-10-23
2013-10-14
2013-10-23
2013-10-24
2013-10-15
2013-10-14
2013-10-03
2013-12-31
2014-01-10
2014-02-20
2014-08-08
2014-10-10
2015-06-18
2015-06-29
2015-06-29
2015-06-29
2015-06-29
2015-07-06
2015-09-30
2015-11-02
2015-11-03
2015-11-03
2015-11-03
2015-11-09
2015-12-04

Kwota brutto
Wykonawca
2 623 000,00 ComArch S.A.
415 125,00 ComArch S.A.
498 150,00 ComArch S.A.
1 457 550,00 OPGK Gdańsk + Apeks
1 254 766,67 OPGK Rzeszów
1 150 050,00 OPGK Kraków
1 214 010,00 Geosat Kraków
1 191 870,00 RGPROJEKT
1 093 470,00 OPGK Opole
906 510,00 Plan SA
4 554 972,00 IBiIT Sp. z o.o
380 808,00 Tarraya S.A.
3 536 004,00 SmallGiS
1 167 270,00 Tukaj Mapping
320 636,40 Plan SA
1 839 957,00 SmallGIS
295 200,00 Plan SA
713 000,00 OPGK Rzeszów
717 000,00 Geosat Kraków
180 000,00 Plan SA
299 874,00 SmallGiS
343 170,00 Infovide-Matrix
531 000,00 Tommorrow
162 659,40 OPGK Kraków
150 715,86 RGProjekt
102 066,93 OPGK Opole
743 036,85 SmallGIS
836 400,00 IBiIT, OWSIiZ
28 678 272,11

Opis
ZP/BO-4-2500-27/KN-2500-4/T2/2011
W ramach ZP/BO-4-2500-52/KN-2500-15/T2/2012
w ramach ZP/BO-4-2500-12/KN-2500-11/T3/2013
ZP/BO-4-2500-23/KN-2500-13/T3/2013
ZP/BO-4-2500-23/KN-2500-13/T3/2013
ZP/BO-4-2500-23/KN-2500-13/T3/2013
ZP/BO-4-2500-23/KN-2500-13/T3/2013
ZP/BO-4-2500-23/KN-2500-13/T3/2013
ZP/BO-4-2500-23/KN-2500-13/T3/2013
ZP/BO-4-2500-23/KN-2500-13/T3/2013
ZP/BO-4-2500-8/IZ-2500-01/KN-2500-9/2013
ZP/BO-4-2500-60/KN-2500-23/T3/2013
ZP/BO–4–2500–58/KN–2500-21/T3/2013
GW-5.ZP.U.272.20.2014.AD
uzp. do ZP/BO-4-2500-23/KN-2500-13/T3/2013
BO-ZP.2610.18.2015.KN.T3
BO-ZP.2610.18.2015.KN.T3
uzp. do ZP/BO-4-2500-23/KN-2500-13/T3/2013
uzp. do ZP/BO-4-2500-23/KN-2500-13/T3/2013
uzp. do ZP/BO-4-2500-23/KN-2500-13/T3/2013
W ramach ZP/BO–4–2500–58/KN–2500-21/T3/2013
BO-ZP.2610.38.2015.KN.T3
BO-ZP.2610.43.2015.KN.T3
BO-ZP. 2610.60.2015.KN.PRG
BO-ZP. 2610.58.2015.KN.PRG
BO-ZP. 2610.59.2015.KN.PRG
BO-ZP.2610.55.2015.KN.T3
BO-ZP.2610.79.2015.WZ

Przedstawione zestawienie może być niepełne, bo czasami informacja jest trudna do znalezienia, ale te
pozycje które przedstawiono mają swoje odzwierciedlenie w dokumentach. Wiele z przedstawionych
wydatków budzi obawy zaistnienia niegospodarności, co jest obecnie przedmiotem badania przez Prokuraturę
Apelacyjną w Warszawie.
Uważam, że tylko wdrożenia komercyjnego oprogramowania, w którym uwzględnia się oczekiwania
klientów i ich drobne odmienności, jest jedyną drogą prowadzącą do pełnej informatyzacji numeracji
adresowej i jej wykorzystania jako danych referencyjnych w innych rejestrach lokalnych i centralnych.
Zresztą najprościej to sprawdzić kontaktując się z sąsiednimi gminami, które mają już nasz system wdrożony,
i zapytać o ich opinie dotyczące zrealizowanych wdrożeń.
Z poważaniem

Do wiadomości:
1.

2.

Minister Infrastruktury i Budownictwa
Do wiadomości publicznej
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