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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: Pozyskanie danych wysokościowych. 

 

 

WYJAŚNIENIA I 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. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje treść zapytania 

wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

Pytanie 1 

Zamawiający w dniu 15.01.2021 odniósł się do pytania nr 1 w sposób następujący: 

„Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

Działając zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp oraz mając na uwadze tylko jeden okres nalotów i konieczność 

zapewnienia realizacji umowy w stosunkowo krótkim czasie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ dot. 

sposobu pozyskiwania danych, w tym wymóg stabilizacji skanera. Zastosowanie stabilizatora skanera 

minimalizuje ryzyko występowania błędów równomierności i gęstości danych, a nawet braki w danych, w 

szczególności mając na uwadze określony w SOPZ w punkcie 4.3 (Podstawowe założenia realizacji 

zamówienia/ Terminy wykonania nalotów) sezon lotniczy. Przy projektowaniu nalotu fotogrametrycznego 

oprócz przewidywalnych parametrów, takich jak m.in. częstotliwość skanowania i zmiana wysokości terenu, 

jest wiele czynników, często nieprzewidywalnych, takich jak nieoczekiwane turbulencje, warunki wiatrowe, 

które powodują błędy równomierności i gęstości danych a nawet braki w danych. W takich sytuacjach 

kluczowe znaczenie ma stabilizacja żyroskopowa skanera, która umożliwia dynamiczne poziomowanie 

sensorów LIDAR podczas pozyskiwania danych, co z kolei umożliwia regularne próbkowanie i znacznie 

zmniejsza pojawienie się tego typu błędów.” 

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pzp „przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 

zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 

określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

Oferent w swoim pytaniu nie wnioskował o zmianę wymogu lub jego usunięcie, a jedynie o potwierdzenie, czy 

w kontekście art. 29 ust. 3. Ustawy PZP Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne czyli wspomniany 



Proces, który umożliwi osiągnięcie celu ale w inny sposób. Swoim pytaniem Oferent chciał zwrócić uwagę 

Zamawiającego na fakt nieużycia określenia „lub równoważne” oraz na charakter wymogu, który może 

wyeliminować wykonawcę z udziału w przetargu co stanowi o nierównym traktowaniu wykonawców. 

Tymczasem Zamawiający udzielając odpowiedzi skupił się na opisaniu pozytywnego wpływu stabilizacji 

skanera na parametry jakościowe zamawianego opracowania pomijając sedno pytania wykonawcy. Warto też 

zauważyć, że w szczególnych przypadkach nawet stabilizacja nie będzie w stanie zapewnić parametrów bo z 

uwagi na np. turbulencje czy silny wiatr lot będzie musiał być przerwany. Termin wykonania prac (nalotów) 

jest jednak na tyle długi, że powinno być możliwe wykonanie nalotu w odpowiednio spokojnych warunkach, 

które będą miały minimalny wpływ na jakość pozyskanych danych, równomierność, jednorodność czy gęstość 

danych. 

Wykonawca doskonale zna zalety stosowania stabilizacji ale na bazie swoich doświadczeń z projektami o 

tożsamych albo zbliżonych wymaganiach, uważa że z całą pewnością jest w stanie wykonać produkty o 

określonych w OPZ parametrach jakościowych bez stabilizacji, stosując odpowiednią metodykę pracy, 

odpowiednio wydajny sprzęt i inne procesy oraz, że jest w stanie to wykazać składając ofertę równoważną. 

Wykonawca zamierza złożyć ofertę przedstawiając proces w jaki zamierza osiągnąć wszystkie oczekiwane 

parametry jakościowe w odmienny sposób niż opisany w OPZ ale dla uniknięcia nieporozumień oczekuje 

potwierdzenia, że w przedmiotowym zakresie produkt nie zostanie odrzucony za sam fakt niezastosowania 

stabilizacji podczas gdy wszystkie pozostałe parametry zostaną spełnione. 

Biorąc pod uwagę powyższą argumentację, prosimy jeszcze raz o potwierdzenie, że w zakresie wskazanego 

wymagania dopuszczalne będzie rozwiązanie równoważne, a najlepiej prosimy o wprowadzenie zmiany do 

OPZ na zasadzie podobnej jak sugerowana poniżej: 

Stabilizacja skanera Zamawiający, w celu zmniejszenia błędów spowodowanych 

ruchem skanera podczas lotu, wymaga zastosowania stabilizacji 

żyroskopowej skanera podczas pozyskiwania Danych 

Pomiarowych LIDAR lub użycia innego, równoważnego 

rozwiązania lub rozwiązań sprzętowych oraz metodycznych, które 

zapewnią spełnienie wszystkich wymaganych parametrów 

jakościowych opisanych w OPZ.  

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

Zamawiający, dokonując opisu przedmiotu zamówienia określił zakres zarówno przedmiotowy, 

jak i podmiotowy, charakteryzujący cel jaki zamierza osiągnąć. Uwzględnił realne potrzeby, 

aby w konsekwencji wyboru oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy, otrzymać taki przedmiot 

zamówienia, który w możliwie najpełniejszy sposób uwzględnia jego uzasadniony interes. 

Zastosowanie stabilizatora skanera ma kluczowe znaczenie dla parametrów wykonywanego zdjęcia 

i tym samym przyjęcia danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  

Zastosowanie stabilizatora skanera jest niezbędne dla uzyskania oczekiwanego rozwiązania, zaś inne 

procesy czy metodologie nie doprowadzą do tożsamego rozwiązania. Przedstawione przez 

Zamawiającego wymaganie nie jest w żaden sposób objęte ochroną praw własności intelektualnej, 

więc wobec braku takich ograniczeń każdy z wykonawców jest w stanie zaoferować prawidłową 

realizację przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 2 

W SIWZ VIII.3 znajduje się zapis:  

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca, na 

wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp złoży:  
1) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  



Od 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), w której art. 24 odnosi się do zamówień o charakterze 

mieszanym, a nie do okoliczności, w których wyklucza się wykonawcę z zamówienia publicznego. W 

związku z powyższym, wykonawca, który po 1 stycznia 2021 r. występuje z wnioskiem o wydanie 

informacji z Krajowego Rejestru Karnego nie może powoływać się we wniosku na art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy Pzp. 

W ustawie Pzp obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. Okoliczności wykluczenia wykonawcy z zamówień 

publicznych zostały określone w art. 108 i 109. 

Proszę zatem o wskazanie wymaganej przez Zamawiającego podstawy prawnej (zakresu) dla 

informacji z Krajowego Rejestru Karnego wydanej po 1 stycznia 2021 r, tj. po wejściu w życie nowej 

ustawy Pzp dla: 

- podmiotu zbiorowego, 

- osoby fizycznej umocowanej do reprezentacji podmiotu zbiorowego, 

- osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. 

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie proszę mieć na uwadze, że KRK ma 7 dni na wydanie 

informacji, zatem proszę to uwzględnić w terminie na złożenie oferty, aby umożliwić wykonawcy 

uzyskanie aktualnej informacji z KRK spełniającej wymagania Zamawiającego. 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

W dniu 1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych, od tego momentu Zamawiający zobowiązani są udzielać zamówień w oparciu 

o przepisy ww. ustawy. W przypadku jednak postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych 

i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych, stosuje się przepisy 

dotychczasowe, tj. przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej 

ustawa Pzp 2004.)   

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte przed dniem 1 stycznia 2021 r. (zgodnie z art. 40 ust. 1 

ustawy Pzp 2004 postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający wszczyna 

zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej) - ogłoszenie o zamówieniu zostało 

zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego 28.12.2020 r. 

Tym samym, Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

na podstawie dotychczasowej ustawy Pzp z 2004 r. oraz aktów wykonawczych to tejże ustawy, w 

tym Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 3: 

W punkcie VI.2.1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający umieścił 

wymaganie dotyczące posiadania Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia w przypadku 

ubiegania się o udzielenie zamówienia w części 2 i 4. 

W punkcie VI.3.2) SIWZ Zamawiający sformułował zapis informujący, że w przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek opisany w punkcie SIWZ VI.2.1) winien spełniać 

samodzielnie każdy z Wykonawców. 

W załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) – w punkcie 1 

(„Definicje”), jako „Produkty LIDAR” Zamawiający wymienia 6 indywidualnych produktów 

projektu takich jak: 

https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web/resources/docs/wniosek_dla_osoby_prawnej.doc
https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web/resources/docs/wniosek_dla_osoby_fizycznej.doc


1. Dane Pomiarowe LIDAR – standard 1.  

2. NMT.  

3. NMPT.  

4. Obrazy intensywności.  

5. Pliki metadanych Bloku LIDAR.  

6. Raport dostawy.  

 

W przypadku projektów, które obejmują dużą ilość czynności lub Produktów, bardzo często 

Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie (np. w ramach konsorcjów) po to aby dostarczyć 

swoje indywidulane kompetencje i doświadczenie w poszczególnych zakresach prac, aby móc 

zrealizować cały projekt poprawnie. Istotą wspólnego ubiegania się o zamówienie w formie 

np. konsorcjum jest uzupełnianie kompetencji a nie ich powielanie. Jeśli jeden z Wykonawców jest 

odpowiedzialny za pozyskanie danych pomiarowych LIDAR to zazwyczaj inny Wykonawca 

konsorcjum jest odpowiedzialny za np. pomiar terenowy płaszczyzn referencyjnych techniką 

GPS-RTK lub tachimetryczną, inny za opracowanie NMT a jeszcze inny Wykonawca 

(lub podwykonawca) może być odpowiedzialny np. za opracowanie NMPT czy obrazów 

intensywności.  

W Załączniku -nr-3-do-umowy: Wzor-Instrukcji-Bezpieczenstwa-Przemyslowego-w-zakresie-

wykonania-zdjec-lotniczych-tajne znajduje się następujący zapis : 

„2. Niniejsza instrukcja dotyczy czynności związanych z:  

2.1 pozyskiwaniem danych wysokościowych w wyniku skaningu laserowego terenów zamkniętych, 

o których mowa w § 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 

r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie 

zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 299, poz. 1772),  

2.2 przetwarzaniem do postaci jawnej danych wysokościowych, o których mowa w pkt. 2.1 „ 

Jak wynika z powyższego, Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego przedstawiona przez 

Zamawiającego dotyczy wyłącznie czynności związanych z wykonaniem skanowania laserowego oraz 

przetworzeniu wyniku skanowania do postaci jawnej.  

Instrukcja ta nie dotyczy wykonania pomiaru płaszczyzn referencyjnych techniką GPS-RTK lub 

tachimetryczną, opracowania Numerycznego Modelu Terenu, opracowania Numerycznego Modelu 

Pokrycia Terenu, Raportu Dostawy czy plików metadanych. 

W związku z tym wymaganie Zamawiającego, aby warunek SIWZ VI.2.1) spełniał samodzielnie każdy 

z Wykonawców jest bezzasadne i w sposób rażący ogranicza konkurencyjność oraz możliwość 

wykonania prac w ramach konsorcjum tym Wykonawcom (podwykonawcom), którzy posiadają 

odpowiednie doświadczenie i kompetencje aby opracować  wszystkie Produkty wymienione 

w punktach 2-6 (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – w punkcie 1 (Definicje)) a jednocześnie 

nie będą w jakimkolwiek zakresie brać udziału w skaningu laserowym terenów zamkniętych lub ich 

przetwarzaniu do postaci jawnej.  

Trzeba bowiem wyraźnie podkreślić, że Produkty wymienione w punkcie 2-6 (SOPZ pkt 1) nie są 

w żaden sposób związane z danymi wysokościowymi przed przetworzeniem ich do postaci jawnej.  

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę wymagania opisanego  punkcie VI.3.2) SIWZ: 

(„…….W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 

2) warunek określony w ust.2 pkt 1 dla części 2 i 4 niniejszego rozdziału winien spełniać  samodzielnie 

każdy z Wykonawców”)  

na zapis o następującej treści: 



3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w oparciu o treść art. 23 

ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego:  

2) warunek określony w ust. 2 pkt 1 dla części 2 i 4 niniejszego rozdziału winien spełniać ten 

Wykonawca który będzie wykonywał czynności, do których zgodnie z przepisami wymagane jest 

posiadanie takiego świadectwa; 

Modyfikacja obecnej treści SIWZ W punkcie VI.3.2), pozwoli Wykonawcom ubiegać się o zamówienie 

w ramach konsorcjów, które będą uzupełniać swoje kompetencje w celu dostarczenia wszystkich 

Produktów Projektu a jednocześnie  umożliwi ocenę zdolności wykonawcy do realizacji przedmiotu 

Zamówienia, zachowując zasadę uczciwej konkurencji.  

Należy podkreślić, że za prawidłowy przebieg prac związanych z wykonaniem skaningu laserowego 

obszarów „tajnych” oraz ich przetwarzaniem do postaci jawnej w ramach danego konsorcjum 

odpowiada m.in. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Jest to osoba posiadająca 

odpowiednie kompetencje i uprawnienia do tego aby w ramach konsorcjum wskazać jednoznacznie, 

które osoby w ramach konsorcjum lub podwykonawstwa mogą brać udział w poszczególnych 

czynnościach w zależności od tego, czy są one związane z przepisami o ochronie informacji 

niejawnych czy nie. Z całą pewnością Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w danym 

konsorcjum jest w stanie prawidłowo ocenić, czy pomiar terenowy płaszczyzn referencyjnych 

techniką GPS-RTK lub tachimetryczną, opracowanie NMT w oparciu o jawne dane wysokościowe, 

czy opracowanie NMPT itp. czynności podlegają przepisom o ochronie informacji niejawnych czy 

nie.  W związku z tym, nie ma żadnych podstaw aby stwierdzić, że każdy z Wykonawców starających 

się wspólnie o udzielenie zamówienia musi posiadać Świadectwo Bezpieczeństwa I Stopnia i 

Kancelarie Tajną w celu poprawnego opracowania Produktów Projektu, jeśli zakres prac w ramach 

konsorcjum w żaden sposób nie jest związany z informacjami „niejawnymi”, jak np. pomiar terenowy 

płaszczyzn referencyjnych techniką GPS-RTK lub tachimetryczną czy opracowanie NMT lub NMPT.  

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

W związku z ww. pytaniem Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści SIWZ 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w następującym zakresie: 

1. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział VI Warunki Udziału 

w Postępowaniu, ust. 2 pkt 1: 

Jest: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – 

w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia dla części 2 i 4, 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 o klauzuli „tajne” lub wyższej.  

UWAGA:  

Instrukcję bezpieczeństwa przemysłowego dla Wykonawcy danych wysokościowych (do klauzuli 

„poufne/tajne”) stanowi Załącznik nr 3 do umowy.  

W Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego w pkt. 1 należy zastosować klauzulę: - „tajne” 

dla części 2 i 4.  



Dla części 1 i 3 nie ma terenów zamkniętych co powoduje brak wymogu posiadania świadectwa 

bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia dla wykonawców składających ofertę dla tych części; 

Winno być: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

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

o udzielenie zamówienia dla części 4, 

b) spełniają wymagania określone w lit. a) lub spełniają wymagania określone w ustawie 

o ochronie informacji niejawnych w szczególności dotyczące zatrudnienia pełnomocnika 

ds. ochrony informacji niejawnych oraz posiadania akredytowanego systemu 

teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli 

„zastrzeżone”, w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia dla części 2. 

UWAGA:  

W przypadku wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

podwykonawców oraz podmiotów udostępniających zasoby, każdy z nich winien spełniać 

samodzielnie odpowiednio warunki, o których mowa w lit. a) lub b).   

Instrukcję bezpieczeństwa przemysłowego dla Wykonawców danych wysokościowych 

(do klauzuli „poufne lub tajne”) stanowi Załącznik nr 3 do umowy.  

W Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego w pkt. 1 należy zastosować klauzulę: „tajne” dla 

części 4. 

Niniejsze staje się nową treścią wskazanej części SIWZ. 

2. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział VI Warunki udziału 

w Postępowaniu, ust. 2 pkt 3, lit b): 

Jest: 

b) potencjał kadrowy: 

Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej :  

i. jedną osobą (1 osoba) posiadającą doświadczenie w projektowaniu nalotów w technologii 

LIDAR, post-processingu danych oraz kontroli danych pozyskanych w technologii 

lotniczego skanowania laserowego potwierdzone udziałem w co najmniej 2 (dwóch) 

usługach, w których pozyskano dane w technologii lotniczego skanowania laserowego,  

ii. trzema osobami (3 osoby) posiadającymi doświadczenie w wykonywaniu klasyfikacji 

chmury punktów LIDAR, z których każda brała udział w 2 (dwóch) usługach, w których 

wykonano prace związane z klasyfikacją danych z lotniczego skanowania laserowego, 

Winno być: 

b) potencjał kadrowy: 

Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej :  

i. jedną osobą (1 osoba) posiadającą doświadczenie w projektowaniu nalotów w technologii 

LIDAR, post-processingu danych oraz kontroli danych pozyskanych w technologii 



lotniczego skanowania laserowego potwierdzone udziałem w co najmniej 2 (dwóch) 

usługach, w których pozyskano dane w technologii lotniczego skanowania laserowego,  

ii. trzema osobami (3 osoby) posiadającymi doświadczenie w wykonywaniu klasyfikacji 

chmury punktów LIDAR, z których każda brała udział w 2 (dwóch) usługach, w których 

wykonano prace związane z klasyfikacją danych z lotniczego skanowania laserowego, 

iii. co najmniej jednym pilotem, jednym operatorem urządzenia rejestrującego (LIDAR) 

oraz co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w przetwarzaniu danych 

pomiarowych - posiadającymi odpowiednie (tj. do klauzuli „tajne”) poświadczenie 

bezpieczeństwa, o którym mowa w obowiązującej ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. 

o ochronie informacji niejawnych oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie 

ochrony informacji niejawnych - w przypadku realizacji zamówienia dla części 4, 

iv. co najmniej jednym pilotem, jednym operatorem urządzenia rejestrującego (LIDAR) 

oraz co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w przetwarzaniu danych 

pomiarowych - posiadającymi upoważnienia do przetwarzania informacji niejawnych 

o klauzuli „zastrzeżone” lub poświadczenia bezpieczeństwa, o których mowa w pkt iii, 

a także zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych – 

w przypadku realizacji zamówienia dla części 2. 

Niniejsze staje się nową treścią wskazanej części SIWZ. 

3. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział VIII Wykaz oświadczeń, 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków oraz brak podstaw do wykluczenia, 

ust. 1, UWAGA: 

JEST: 

UWAGA:  

Wymóg złożenia oświadczenia JEDZ dotyczy również:  

1) Wykonawców - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia - składa każdy z Wykonawców (konsorcjantów);  

2) podmiotów trzecich - JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca, jeżeli powołuje się 

na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji:  

a) JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów 

podmiotu trzeciego;  

b) JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia dotyczy zarówno sytuacji, 

gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji 

gdy takim podwykonawcą będzie.  

WINNO BYĆ: 

UWAGA:  

Wymóg złożenia oświadczenia JEDZ dotyczy również:  

1) Wykonawców - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia - składa każdy z Wykonawców (konsorcjantów); 



2) podmiotów trzecich - JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca, jeżeli powołuje się 

na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji:  

a) JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów 

podmiotu trzeciego;  

b) JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia dotyczy zarówno sytuacji, 

gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji 

gdy takim podwykonawcą będzie. 

3) podwykonawców innych niż podmioty trzecie udostępniające zasoby – JEDZ podwykonawcy 

Wykonawca składa, jeżeli zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom. Jeżeli osoba podwykonawcy nie jest znana Wykonawcy na etapie składania 

ofert, dokument JEDZ oraz dokumenty wymienione w ust. 3 pkt 1-4 należy złożyć 

Zamawiającemu nie później, niż przed zawarciem umowy Wykonawcy z podwykonawcą. 

Niniejsze staje się nową treścią wskazanej części SIWZ. 

4. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział VIII. Wykaz oświadczeń, 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków oraz brak podstaw do wykluczenia, 

ust. 3, UWAGA:: 

JEST: 

UWAGA:  

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w pkt 1 - 4. 

WINNO BYĆ: 

UWAGA:  

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp lub zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w pkt 1 - 4.  

Niniejsze staje się nową treścią wskazanej części SIWZ. 

5. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział VIII. Wykaz oświadczeń, 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków oraz brak podstaw do wykluczenia, 

ust. 4: 

JEST: 

4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, 

na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp złoży: 

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 o klauzuli „tajne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie 

zamówienia dla części 2 i 4;  



2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, 

dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Wzór usług stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ;  

3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi 

Załącznik nr 8 do SIWZ.  

4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania 

tymi zasobami; wzór stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ;  

WINNO BYĆ: 

4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, 

na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp złoży: 

1) kopię świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 

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

informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub wyższej oraz oświadczenie o spełnianiu 

wymagań określonych w Rozdz. VI ust. 2 pkt 3 lit. b ppkt. iii w przypadku ubiegania się 

o udzielenie zamówienia dla części 4. Niniejszy przepis stosuje się odpowiednio 

do podmiotów trzecich udostępniających zasoby oraz podwykonawców. Wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ; 

2) kopię świadectwa, o którym mowa w pkt 1) lub oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcą 

wymagań w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” określonych 

w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz oświadczenie 

o spełnianiu wymagań, określonych w Rozdz. VI ust. 2 pkt 3 lit. b ppkt iv, w przypadku 

ubiegania się o udzielenie zamówienia dla części 2. Niniejszy przepis stosuje się odpowiednio 

do podmiotów trzecich udostępniających zasoby oraz podwykonawców. Wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik nr 12 do SIWZ; 

3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, 

dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 



świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Wzór usług stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ;  

4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi 

Załącznik nr 8 do SIWZ.  

5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania 

tymi zasobami; wzór stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ;  

6. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XIII. Miejsce oraz termin 

składania i otwarcia oferty, ust. 1 i 2: 

JEST: 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 05.02.2021 r. o godz. 12:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2021 r. o godz. 14:00 w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108. 

WINNO BYĆ: 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 17.02.2021 r. o godz. 12:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2021 r. o godz. 14:00 w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108. 

Niniejsze staje się nową treścią wskazanej części SIWZ. 

7. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XX. Załączniki do SIWZ: 

Dodaje się dwa załączniki: 

Załącznik nr 11 Wzór oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę wymagań 

określonych w Rozdz. VI ust. 2 pkt 3 lit. b) ppkt iii  SIWZ 

Załącznik nr 12 Wzór oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę wymagań 

w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli 

„zastrzeżone” 

 

8. Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ): 

1) Rozdział 4.3. Terminy wykonania nalotów. Sezon lotniczy 

JEST:  

01.03-30.04.2021 

WINNO BYĆ: 

Od dnia zawarcia umowy do 30.04.2021 



2) Rozdział 6.5. Pliki metadanych Bloku LIDAR. Nazewnictwo metadanych: 

JEST:  

1) Produkt 1 (Dane Pomiarowe LIDAR) C8BB_nmt_1992_LAS  

WINNO BYĆ: 

1) Produkt 1 (Dane Pomiarowe LIDAR) C8BB_nmt_1992_LAZ  

Niniejsze staje się nową treścią wskazanej części Załącznika nr 1 do SIWZ. 

9. Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy 

1) Odwołanie nr 1 na dole strony nr 1 : 

JEST: 

1 Dotyczy części 2 i 4 umowy 

WINNO BYĆ: 

1 Dotyczy klauzuli „tajne” dla części 4. 

2) Odwołanie nr 2 na dole strony nr 12: 

JEST: 

2 Dotyczy części 2 i 4 umowy 

WINNO BYĆ: 

2 Dotyczy klauzuli „tajne” dla części 4. 

Niniejsze staje się nową treścią wskazanej części Załącznika nr 2 do SIWZ. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dwa udostępnione załączniki: „ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ 

i do Umowy – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – SOPZ”, „ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ - 

Wzór umowy” oraz „Załącznik 3 do umowy - Wzór Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego 

w zakresie pozyskiwania danych wysokościowych tajne” zostały anulowane. 

W związku z powyższym Zamawiający dodał nowe załączniki pod nazwą: 

 „ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ i do Umowy – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia-

SOPZ – po zmianach” 

 „ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ – Wzór umowy – po zmianach” 

 „Załącznik nr 3 do umowy - Wzór Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego LIDAR – 

po zmianach” 

W skutek przedmiotowych zmian Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  

 

 

GŁÓWNY GEODETA KRAJU 

 

dr hab. inż. Waldemar Izdebski 


