
 
 

RZECZPOSPOLITA  POLSKA 

GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU 
 

 

 

 

BO-ZP.2610.38.2016.GI.ASG-EUPOS 

 

Warszawa,  1  grudnia 2016 r.  
 

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: ,,Sporządzenie projektu technicznego zagęszczenia sieci stacji 

referencyjnych i testowanie systemu ASG-EUPOS” BO-ZP.2610.38.2016.GI.ASG-EUPOS. 

 

 

 

 
 

 

WYJAŚNIENIA 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 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) przekazuje treść 

zapytania wraz z wyjaśnieniem: 

 

 

 

Pytanie   

„Prosimy o zweryfikowanie i modyfikację terminu realizacji zamówienia wskazanego w siwz tj. do 

dnia 20 grudnia 2016 r. Realizacja zamówienia w powyższym termin w ocenie Wykonawcy jest 

niemożliwa. Przyjmując najszybszy wariant procedury przetargowe umowa mogłaby zostać 

zawarta w dniu 14.12.2016 r. i to przy założeniu, że ocena ofert złożonych w postępowaniu nastąpi w 

ciągu jednego dnia, złożenie dokumentów przez wykonawcę, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nastąpi także w ciągu jednego dnia (termin ustawowy nie krótszy niż 5 dni od 

wezwania), a już dnia następnego dokonany zostanie wybór oferty najkorzystniejszej (w sumie 3 dni 

od terminu złożenia ofert). W związku z tym, że umowa może zostać podpisana po upływanie 5 dni 

od wyboru oferty najkorzystniejszej, to termin jej zawarcia nastąpiłby nie wcześniej niż w dniu 



14.12.2016 r. Wykonawcy pozostaje więc 7 dni na realizację zamówienia, co de facto nie jest 

prawdą, gdyż (zgodnie ze wzorem umowy) na 7 dni przed upływem terminu realizacji zamówienia 

Wykonawca musi zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu umowy. Czyli w terminie podpisania 

umowy, zamówienie musi być już zrealizowane. W tym stanie rzeczy wnosimy jak na wstępie.” 

 

 

 

Odpowiedź 

Zamawiający stoi na stanowisku, że realizacja przedmiotowego zamówienia jest możliwa przy 

zaangażowaniu odpowiednich sił i środków. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia nie jest 

możliwe ze względu na konieczność zapłaty do dnia 29.12.2016 r. wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu zamówienia.  

 

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Termin składania 

ofert upływa w dniu 5.12.2016 r. o godz. 12:00. Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 5.12.2016 r.  

o godz. 12:30. 

 

p.o. GŁÓWNY GEODETA KRAJU  

        Aleksandra Jabłonowska 

 

 

 

 

 


