
 
 

RZECZPOSPOLITA  POLSKA 

GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU 
 

 

         

 

Warszawa,  12.04.2017 r.  

  

  

BO-ZP.2610.8.2017.KN.ZSIN II 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod 

nazwą: „Dostawanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o 

nieruchomościach nr referencyjny” BO-ZP.2610.8.2017.KN.ZSIN II 

 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” działając 

na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ): 

 

1. W Rozdziale III SIWZ pkt 4 zmienia się zapis: 

Było: 

„Przedmiot zamówienia podzielony został na 18 części (54-71). Numeracja części wynika z 

kontynuacji zamówienia w związku z poprzednio przeprowadzonymi postępowaniami 

przetargowymi” 

Jest: 

Przedmiot zamówienia podzielony został na 19 części (54-71 oraz 74). Numeracja części wynika z 

kontynuacji zamówienia w związku z poprzednio przeprowadzonymi postępowaniami 

przetargowymi: 

oraz 

W tabeli zamieszczonej w tym punkcie po wierszu nr 18 dodaje się dodatkowy wiersz o treści : 

19 74 świętokrzyskie m. Kielce, kielecki, jędrzejowski EGIB 

 

2. W Rozdziale III SIWZ pkt 9 dodaje się tabelę: 



 

  

Część 74 

  

wartość zamówienia 

podstawowego 

wartość 

zamówienia 

opcjonalnego 

wartość 

zamówienia 

podstawowego i 

opcjonalnego 

wartość zamówień 

podobnych 50 % 
Razem 

Wartość 

zł netto: 
2 323 874,55 zł 155 862,44 zł 2 479 736,99 zł 1 161 937,27 zł 3 641 674,26 zł 

Wartość 

zł brutto: 
2 858 365,70 zł 191 710,80 zł 3 050 076,50 zł 1 429 182,84 zł 4 479 259,34 zł 

Wartość 

Euro 

netto: 

556 629, 99 zł 37 333,22 zł 593 963,21 zł 278 314,99 zł 872 278,20 zł 

 

3. W Rozdziale IX SIWZ pkt 1 dodaje się dodatkowy punkt dotyczący wysokości wadium dla części 74: 

 

 Część 74 – 50000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)  

 

4. Na serwerze FTP dodaje się opis przedmiotu zamówienia dla części 66 i części 74.  

 

5. Zmienia się Załącznik nr 2.1 do SIWZ „Opis sposobu obliczania ceny”. Zmieniony załącznik zostanie 

opublikowany na stronie internetowej. 

 

6. Zmienia się Załącznik nr 3 do SIWZ „Wzór formularza ofertowego”. Zmieniony załącznik zostanie 

opublikowany na stronie internetowej. 

 

Pozostałe warunki przetargu nie ulegają zmianie, w tym termin składania i otwarcia ofert. 

Zamawiający informuje, iż w wyniku zmiany treści SIWZ, dokonana zostanie zmiana treści ogłoszenia o 

zamówieniu i zostanie opublikowana na stronie internetowej po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej.  

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej tekst jednolity SIWZ uwzględniający wyżej wymienione 

zmiany. 
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