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RZECZPOSPOLITA  POLSKA 

GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU 
 

 

         

 

Warszawa,   27.04.2017 r.  

  

  

BO-ZP.2610.3.2017.GI.GESUT 

 

 

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

nazwą: „Dostawanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem 

danych GESUT” nr referencyjny: BO-ZP.2610.3.2017.GI.GESUT 

 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

 

 Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, zwany dalej 

„Zamawiającym” działając na podstawie przepisów  art. 38 ust 2 w związku z art. 38 ust 1 pkt 1 oraz art. 38 

ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. 

zm), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje odpowiedzi na złożone przez Wykonawców zapytania do treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz informację o modyfikacji treści SIWZ. 

 

Pytanie 1 

Bardzo proszę o wyjaśnienie zapisu SIWZ odnośnie opcji: 

„Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty może zostać zlecone Wykonawcy w ramach opcji” 

„Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego w przypadku nieskorzystania 

lub niewykorzystania w pełnym zakresie prawa opcji” 

Czy Wykonawca może nie skorzystać z prawa opcji? 

Czy Zamawiającemu przysługuje roszczenie z tytułu niewykonania przez Wykonawcę prawa opcji? 

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z § 4 ust. 13 wzoru umowy, który znajduje się pod adresem: 

(http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-

pzp/dostosowanie-danych-o-sieciach-uzbrojenia-terenu-do-zgodnosci-z-obowiazujacym-modelem-danych-

gesut Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy.pdf wyjaśniam, że Zamawiający uprawniony jest do skorzystania 

z prawa opcji, polegającej na zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w poszczególnych JST. 

Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego, w przypadku nieskorzystania 

przez Zamawiającego lub niewykorzystania w pełnym zakresie prawa opcji.  

Ponadto, zgodnie z § 4 ust. 13 wzoru umowy, warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie pisemnego 

oświadczenia woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji. 

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostosowanie-danych-o-sieciach-uzbrojenia-terenu-do-zgodnosci-z-obowiazujacym-modelem-danych-gesut
http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostosowanie-danych-o-sieciach-uzbrojenia-terenu-do-zgodnosci-z-obowiazujacym-modelem-danych-gesut
http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostosowanie-danych-o-sieciach-uzbrojenia-terenu-do-zgodnosci-z-obowiazujacym-modelem-danych-gesut
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Odnosząc się do pytania ,,Czy Wykonawca może nie skorzystać z prawa opcji”, wyjaśniam, że wyłącznie 

Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca po uruchomieniu prawa opcji 

przez Zamawiającego, ma obowiązek wykonać etap umowy objęty prawem opcji.  

Odnosząc się do pytania ,,Czy Zamawiającemu przysługuje roszczenie z tytułu niewykonania przez 

Wykonawcę prawa opcji?’’, wyjaśniam, że jeżeli Wykonawca po uruchomieniu opcji przez Zamawiającego 

nie zrealizuje etapu umowy objętego prawem opcji, wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od 

Wykonawcy zapłaty kar umownych, o których mowa w § 11 umowy. 

 

Pytanie 2:  

Dotyczy załącznika  nr 2.1 do SIWZ Sposób obliczania ceny 

Jakimi kryteriami kierował się Zamawiający określając procentowo należność za wykonanie poszczególnych 

etapów związanych z utworzeniem bądź dostosowaniem bazy GESUT – powierzchnia opracowania, ilość 

operatów, ilość obrębów? 

 

Odpowiedź:  

W odniesieniu do załącznika nr 2.1 do SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny, wyjaśniam, że Zamawiający 

określił procentową wartość za wykonanie poszczególnych etapów w oparciu  

o sumę szacunkowych wartości określonych przez Zamawiającego w stosunku do każdego powiatu w danej 

części.  

Jednocześnie wyjaśniam, że wartość zamówienia określona została z rozróżnieniem na województwa oraz 

jednostki ewidencyjne (miejskie, wiejskie) w odniesieniu do 1 ha powierzchni jednostki ewidencyjnej z 

wyłączeniem powierzchni lasów i wód, na których brak jest elementów sieci uzbrojenia terenu bądź występują 

w stosunku do zajmowanego obszaru w zaniedbywalnej ilości, uwzględniając przy tym ilość materiałów 

analogowych jakie należy przetworzyć w danym województwie. Na ustalenie wartości zamówienia miały 

wpływ również wartości podpisanych umów zrealizowanych w ramach zamówień podobnych. Wartość została 

również zróżnicowana w poszczególnych województwach ze względu na zakres zainwestowania obszaru 

podlegającego opracowaniu. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że modyfikuje treść SIWZ w Rozdziale VII SIWZ pkt 6.2: 

 

Było: 

„6.2. w zakresie wymagania określonego w punkcie 3.1. Wykonawca składa informację z odpowiedniego 

rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 

sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;” 

 

Jest: 

6.2. w zakresie wymagania określonego w punkcie 3.1. Wykonawca składa informację z odpowiedniego 

rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 

sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy Pzp; 
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Zamawiający informuje, iż niniejsze pismo staje się integralną częścią SIWZ. 

Modyfikacja SIWZ nie wymaga zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 Z upoważnienia 

Doradca Głównego Geodety Kraju 

/-/ 

Adrian Przepiórka 

 

 

                                                                   


