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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Opracowanie cyfrowej 

ortofotomapy”. 

 

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 2018 r. poz. 1986), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 

 

I. W rozdziale VI ust. 2 pkt. 1) Specyfikacji: 

Było: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej –  

Posiadają świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 

5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych potwierdzające pełną zdolność do ochrony 

informacji niejawnych: 

i. o klauzuli „tajne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w części 

1, 2 lub 3; 

ii. o klauzuli „poufne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia  

w części 4.  

 

Powinno być: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej -  

Posiadają świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 

5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych potwierdzające pełną zdolność do ochrony 

informacji niejawnych:  

i. o klauzuli „tajne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w części 

1, 2 lub 3;  

ii. o klauzuli „poufne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia  

w części 4 

oraz zgodnie z art. 48 tej ustawy posiadają aktualną akredytację systemu teleinformatycznego 

przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych. 



Okres ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego jak i akredytacji systemu 

teleinformatycznego nie może być krótszy aniżeli termin obowiązywania umowy na realizację 

zamówienia. 

Powyższe wymaganie, zgodnie z zapisami pkt 3 Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego 

stanowiącej Załącznika nr 11 do SIWZ, odnosi się do każdego podmiotu biorącego udział 

w realizacji zamówienia wykonującego czynności określone w 2.1 i 2.2 Instrukcji bezpieczeństwa 

przemysłowego. 

Wykonawca wraz z zawarciem Umowy zostaje zobligowany do stosowania się do zapisów  

Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, której wzór stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ. 

 

II. W rozdziale VIII ust. 4 pkt. 1) Specyfikacji: 

Było: 

1) świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 

2010 r. o ochronie informacji niejawnych potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji 

niejawnych: 

a) o klauzuli „tajne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w części 

1, 2 lub 3; 

b) o klauzuli „poufne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia 

w części 4. 

 

Powinno być: 

1) świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 

2010 r. o ochronie informacji niejawnych potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji 

niejawnych oraz akredytację systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania 

informacji niejawnych:  

a) o klauzuli „tajne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w części 

1, 2 lub 3; 

b) o klauzuli „poufne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia 

w części 4. 

 

W skutek przedmiotowych zmian Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert wskazany w rozdziale XIII 

ust. 1 i 2 Specyfikacji, nie ulega zmianie. 

 

 

GŁÓWNY GEODETA KRAJU 

/-/ 

dr hab. inż. Waldemar Izdebski 


