
 

 

 
 

RZECZPOSPOLITA  POLSKA 

GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU 
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BO-ZP.2610.10.2017.IZ.CAPAP.ZSIN-

FAZA II.K-GESUT 

Warszawa,   28.08.2017 r.  
 

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: ,,Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania 

infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT. BO-

ZP.2610.10.2017.IZ.CAPAP.ZSIN-FAZA II.K-GESUT”. 

 

 

 

 

 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 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) przekazuje informacje na stronę: 

 

Zamawiający zmienia zapisy Załącznik nr 3 – wzór formularza ofertowego: 

Punkt III, ppkt 2, pozycja w tabeli: Usługa utrzymania infrastruktury SIG: 

Zmiana ilości 

było: 12* 

jest: 10* 

Zamawiający zmienia zapisy Załącznik nr 3 – wzór formularza ofertowego: 

Punkt III, ppkt 2: 

było: * wartość brutto za realizację usługi utrzymania w okresie 12 m-cy służy wyłącznie do 

porównania ofert w celu wyłonienia oferty najkorzystniejszej w kryterium oceny ofert, jakim jest 

cena. 



 

jest: * wartość brutto za realizację usługi utrzymania w okresie 10 m-cy służy wyłącznie do 

porównania ofert w celu wyłonienia oferty najkorzystniejszej w kryterium oceny ofert, jakim jest 

cena. 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 3 do SIWZ poprzez jego anulowanie i 

dodanie nowego załącznika nr 3 do SIWZ pod zmianach 

 

Zamawiający zmienia termin składania i  otwarcia ofert:     

Było w rozdz. XII SIWZ: 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 09.05.2017 r. o godz. 12:00 

2. Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji należy 

przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie 

przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 3099. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2017. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji 

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

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

 

Jest w rozdz. XII SIWZ:: 

1.Termin składania ofert upływa w dniu 08.09.2017 r. o godz. 12:00 

2.Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji należy przesłać 

lub złożyć osobiście w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. 

Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 3099. 

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2017. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji 

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

4.Otwarcie ofert jest jawne.                                                   

 

  GŁÓWNY GEODETA KRAJU  

        Grażyna Kierznowska 

 

 

 


