GŁÓWNY URZĄD
GEODEZJI I KARTOGRAFII

Warszawa, 10 listopada 2017 r.

DEPARTAMENT
GEODEZJI, KARTOGRAFII I SYSTEMÓW
INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ
GI-TOPO.2611.11.2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY
W związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie określonym w art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164,
z późn. zm.) na Ubezpieczenie Systemu Mobilnego Kartowania wraz z uposażeniem, nr ref.:
GI-TOPO.2611.11.2017, przekazuję treść odpowiedzi:
Pytanie 1 :
„Czy wszyscy operatorzy posiadają licencję UAVO?”
Odpowiedź :
Wszyscy operatorzy zdali z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy do uzyskania
świadectwa kwalifikacji UAVO.
Pytanie 2:
„Czy wykonywane będą loty nocne?”
Odpowiedź :
Nie, nie będą wykonywane loty nocne.
Pytanie 3:
„Czy konieczny jest zapis o szkodach „powstałe podczas lotów pokazowych,
doświadczalnych lub użycia jako rekwizytu”. Jeśli tak, to proszę o dokładny opis w jakich
okolicznościach mogą odbywać się takie loty.”
Odpowiedź :
Zapis ten jest konieczny, ponieważ przewiduje się, poza wykonywaniem misji pomiarowych
w ramach kontroli i aktualizacji danych państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, również loty pokazowe w celu demonstracji dla innych organizacji
i podmiotów. Ponadto, dopuszcza się możliwość prezentacji Systemu Mobilnego Kartowania
na stoiskach wystawowych na seminariach, konferencjach i targach branżowych.

Pytanie 4:
”Czy kiedykolwiek
powietrznych?”

zdarzyły się

szkody/roszczenia

z tytułu

użytkowania

statków

Odpowiedź :
Nie zdarzyły się żadne szkody lub roszczenia z tytułu użytkowania statków powietrznych,
których dotyczy niniejsze zaproszenie do złożenia oferty.
Pytanie 5:
„Jaka SU jest wymagana w ryzyku OC i NNW?”
Odpowiedź :
Suma
ubezpieczenia musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia
zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków
powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków
(Dz. U. 2013, poz. 440 z późn. zm.).
Pytanie 6:
„Pod jakim PKD klient wykonuje działalność?”
Odpowiedź :
PKD Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii to 84.11.Z.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert ulega zmianie.
Nowy termin na składanie ofert upływa w dniu 17.11.2017 r. o godz. 16:00.

Z poważaniem,
z up. Anna Mączka
Naczelnik Wydziału Mapy Zasadniczej
oraz GESUT
Pismo podpisane elektroniczne.
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