Warszaawa, 2 majaa 2016 r.
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owadzonegoo w trybie przetargu
p
Dotyczyy: postępowaania o udzieelenie zamóówienia pub
nieogranniczonego naa Dostosow
wanie baz da
danych EGiiB do wyma
agań zinteggrowanego systemu
informaacji o nieru
uchomościa
ach oraz dosstosowaniee danych o sieciach uzzbrojenia teerenu do
zgodnośści z obow
wiązującym modelem pojęciowyym danych GESUT
T nr referrencyjny
BO-ZP.2610.14.20016.KN.ZSIN II.K-GE
ESUT

WYJAŚ
ŚNIENIE TREŚCI
T
SPEC
CYFIKACJ
JI ISTOTN
NYCH WAR
RUNKÓW ZAMÓWIIENIA
N
Na podstaw
wie art. 38 ust.
u 2 w zwiąązku z art. 38
3 ust. 1 pk
kt 1 ustawy z dnia 29 sttycznia
2004 r. – Prawo zaamówień pu
ublicznych ((Dz. U. z 20
015 r., poz. 2164), zwaanej dalej „ustawą
Pzp”, Z
Zamawiającyy – Główny
y Urząd Geeodezji i Kartografii
K
z siedzibą w Warszawiie przy
ulicy W
Wspólnej 2, 00-926 Waarszawa, infformuje, żee wpłynęły wnioski o w
wyjaśnieniee treści
Specyfiikacji

Istootnych

Warunków
W

Zamówien
nia.

Poniżżej

treść

zapytań

wraz

z wyjaśnnieniami:
Pytaniee nr 1:
Czy istnnieje możliw
wość indyw
widualnego zapoznaniaa się oferen
ntów z dokuumentacją i stanem
zasobu geodezyjnoo-kartograficcznego w P
Powiatowych lub Miejsskich Ośroddkach Dokum
mentacji
Geodezyjnej i Karttograficznejj, dla którycch będą wyk
konywane zadania
z
objęęte przedmiiotowym
zamówiieniem? Jeeżeli tak, to czy wyymagana jest określo
ona proceddura formaalna lub
pośrednnictwo Zamaawiającego w celu uzyyskania zgod
dy Ośrodka na takie rozzeznanie zaasobu?
Odpow
wiedź nr 1:
Zamawiiający nie widzi
w
przesszkód formaalnych w zapoznaniu się oferentóów z dokum
mentacją
i stanem
m zasobu geodezyjno
o-kartograficcznego w Powiatowy
ych lub Miiejskich Ośśrodkach
Dokumeentacji Geoodezyjnej i Kartograficcznej, natom
miast w oceenie Zamaw
wiającego wszystkie
w
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istotne informacje,, które mog
gą mieć wppływ na oszacowanie wartości zaamówienia,, zostały
zawartee w SIWZ oraz w zaałącznikach do SIWZ,, w szczególności w Opisie Przzedmiotu
Zamówienia (projjektach mo
odernizacji ewidencji gruntów i budynków
w). W prrzypadku
wości, co doo zakresu i obszaru pprac określo
onych w ww
w. dokumen
entach, Wyk
konawca
wątpliw
powinieen złożyć oficjalne zapytanie do Zamaw
wiającego, konkretyzuując treść pytania.
W zwiąązku z tym, że powiato
owa część P
PZGiK pro
owadzona jeest przez staarostów, w sprawie
uzyskannia dodatkow
wych inform
macji nt. m
materiałów znajdujących
z
h się w PZG
GiK, czy też w celu
zapoznaania się ze stanem zaso
obu, Wykonnawca możże indywidu
ualnie wystąąpić do właaściwego
starostyy. Przykładeem takiego jawnego
j
zbbioru, z którrym może siię zapoznaćć każdy wyk
konawca
pracy geodezyjnej i kartografi
ficznej jest nnp. prowadzzona przez starostę ew
widencja maateriałów
zasobu.
Pytaniee nr 2:
Zgodniee z rozdziaałem VIII pkt
p 3 SIWZ
Z Wykonaw
wca musi posiadać
p
śroodki finansowe lub
zdolnośść kredytow
wą w wysok
kości co naajmniej 1 500
5 000,00 PLN na ka
każdą część na jaką
składa oofertę.
W przyypadku, gdyy Wykonaw
wca składa ofertę na dwie częścci zamówieenia musi posiadać
p
środki ffinansowe luub zdolnośćć kredytowąą w wysoko
ości co najm
mniej 3 000 0000,00 PLN
N.
Wedługg rozdziałuu IX pkt 15
1 Wykonaawca możee polegać na wiedzyy i doświaadczeniu,
potencjaale techniccznym, osobach zdoolnych do wykonania zamówieenia, zdoln
nościach
finansow
wych lub ekonomiczn
e
nych innychh podmiotó
ów, niezaleeżnie od chharakteru prrawnego
łączącycch go z nim
mi stosunkó
ów. Wykonaawca w tak
kiej sytuacjii zobowiązaany jest udo
owodnić
Zamawiiającemu, iż
i będzie dysponował
d
ł tymi zaso
obami w trakcie
t
reallizacji zamówienia,
w szczeególności przedstawiaj
p
jąc w tym celu: 1) pissemne zobo
owiązanie ttych podmiotów do
oddaniaa mu do dyspozycji niezbędnyych zasobó
ów na okrres korzysttania z nich przy
wykonyywaniu zam
mówienia; 2)
2 informaccję banku lub
l spółdzieelczej kasyy oszczędno
ościowokredytowej dotyczzącą podmiotu, z którrego zdolno
ości finanso
owej korzys
ysta, potwieerdzającą
wysokoość posiadannych przez ten
t podmiott środków finansowych
f
h lub jego zzdolność kreedytową,
wystaw
wioną nie wcześniej niż 3 miiesiące przzed upływeem terminuu składania ofert;
3) dokuumenty dottyczące w szczególnoości: a) zak
kresu dostęępnych Wyykonawcy zasobów
z
innego podmiotu; b) sposobu
u wykorzysttania zasobó
ów innego podmiotu, przez Wyk
konawcę,
u, jaki będzzie łączył W
Wykonawcę z innym
przy wyykonaniu zaamówienia; c) charakteeru stosunku
podmiotem; d) zakkresu i okressu udziału innnego podm
miotu przy wykonywan
w
niu zamówieenia.
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1) P
Prosimy o wyjaśnienie
w
e, czy Zamaawiający uzn
na powyższzy warunek za spełnion
ny, jeżeli
W
Wykonawca, będzie polegał
p
na zdolnościacch finansow
wych inneggo podmiotu
u (który
nnależy wraz z Wykonawcą do tej
ej samej gru
upy kapitało
owej) a chaarakterem stosunku
s
jjaki będziee łączył Wykonawcę
W
z innym podmiotem
p
będzie um
mowa poży
yczki na
ppodstawie umowy
u
finaansowania kkonsorcjalneego?
2) C
Czy Zamaw
wiający dop
puszcza, abyy podmiot udostępniajjący swój ppotencjał fin
nansowy
W
Wykonawcy, zastrzegł, że udosttępnienie prrzez inny podmiot
p
wsskazanych zasobów
z
bbędzie skutteczne z chw
wilą zawarccia, pomiędzzy Zamawiaającym a W
Wykonawcą,, umowy
w
wykonawczzej w przedm
miotowym postępowan
niu w wynik
ku wyboru oferty Wyk
konawcy
jjako najkorrzystniejszejj?
Odpow
wiedź nr 2:
1. Do spełnienia warunku określonegoo w rozdzziale VIII

pkt. 3 SIIWZ możliiwe jest

skorzysstanie ze zddolności fin
nansowych iinnego pod
dmiotu (którry należy w
wraz z Wyk
konawcą
do tej saamej grupyy kapitałoweej). Zamawiiający nie może
m
ograniiczać skorzyystania ze wsparcia
w
finansow
wego pochoodzącego od podmiotóów powiązaanych z Wyk
konawcą, ggdyż stanow
wiłoby to
nieuzasadnione oggraniczenie w świetlee przepisów
w Pzp. Cellem warunnku określo
onego w
rozdzialle VIII pkt. 3 SIWZ jest
j
uprawddopodobnieenie, że potencjalny W
Wykonawca posiada
odpowiednie zasobby finansow
we do naleeżytego wy
ykonania zaamówienia. Dopuszczaalne jest
aby umoowa pożyczzki w ramacch umowy ffinansowan
nia konsorcjalnego byłaa podstawą prawną,
na moccy której nastąpi
n
udow
wodnienie, że Wykon
nawca dysp
ponuje okreeślonymi zasobami
z
pochodzzącymi od innego
i
podm
miotu.
2. Wykkonawca zzobowiązany jest udoowodnić Zamawiając
Z
emu, iż bbędzie dysp
ponował
zasobam
mi innego podmiotu
p
w trakcie reealizacji zaamówienia, a nie już nna etapie składania
oferty. Dlatego w świetle arrt. 26 ust 22b ustawy Pzp, jest dopuszczaln
d
ne, aby w umowie
pożyczkki w ramach umowy finansowani
f
ia konsorcjalnego wprrowadzono warunek , zgodnie
z którym
m udostępnnienie przezz inny podm
miot wskazaanych zasob
bów będzie skuteczne z chwilą
zawarciia, pomiędzzy Zamawiaającym a Wy
Wykonawcą, umowy wy
ykonawczej w przedmiiotowym
postępoowaniu w wyniku
w
wybo
oru oferty W
Wykonawcy
y jako najko
orzystniejszzej.
Pytaniee nr 3:
W nawiiązaniu do zmiany treeści SIWZ w w/w posstępowaniu z dnia 15.004.2016 r. prosimy
o odpow
wiedźna nasstępujące py
ytanie:
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Czy Wyykonawca na
n potwierd
dzenie spełłnienia „klaauzuli społeecznej” możże wykazaćć się już
zatrudniona osobą na umowe o pracę a sppełniającą wymagania
w
zawarte w art. 29 ust. 4 pkt. 1
ustawy PZP. Tzn. np. osobę niepełnospra
n
awną, czy też
t powinnaa to być osooba zatrudn
niona już
po zawaarciu umow
wy na dowollne stanowiisko.
Odpow
wiedź nr 3:
Zamawiiający dokoonał w dniu
u 15.04.16 rr. zmiany SIIWZ poprzeez dodanie klauzuli społecznej
dotycząącej wymaggania zatrud
dnienia w ppełnym wy
ymiarze czasu pracy naa podstawiee umowy
o pracęę, co najmnniej jednej osoby (bezzrobotnej, niepełnospr
n
awnej) odrrębnie dla każdej
realizow
wanej umowy, zawartej w wynikku postępow
wania o zam
mówienie ppubliczne. Zarówno
Z
SIWZ jaak i przepiss art. 29 ustt. 4 pkt. 1 u stawy Pzp, wymagają "zatrudniennia" osób w ramach
udzielonnego zamóówienia, a więc niee mogą by
yć to osoby już wc
wcześniej pracujące
u Wykoonawcy tj. zatrudnione
z
przed złożeeniem ofertty.

Jednoczześnie Zamaawiający in
nformuje, iżż w związku
u z omyłkow
wo wykorzyystanym log
gotypem
PO IG,, Załącznikki nr 1.1-1
1.n - Opis Przedmiottu Zamówiienia (OPZ
Z) ulegają zmianie
w zakreesie logotyppów (logotypy z PO PC
C).
Zamawiiający inforrmuje, iż terrmin składaania i otwarcia ofert niee ulega zmiianie.
Termin składania ofert
o
upływa w dniu 111.05.2016 r.. o godz. 12
2:00.
Termin otwarcia offert nastąpi w dniu 11. 05.2016 r. o godz. 12:30.

Z upowaażnienia Głównego Geeodety Kraju
u
ZASTĘP
PCA GŁÓWN
NEGO GEODE
ETY KRAJU
U

-/Jacek
k Jarząbek
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