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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: „Świadczenie usług wsparcia technicznego podsystemu 

bezpieczeństwa” BDG-ZP.2610.34.2019.IZ   

 

 

 

 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) przekazuje treść zapytania wraz  

z wyjaśnieniami oraz zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie   

W oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) Wykonawca wnosi o wyjaśnienie następujących postanowień SIWZ: 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy § 3 W ocenie Wykonawcy  §3 Umowy  przewiduje 

podstawy do odstąpienia od umowy, które są nie do przyjęcia dla Wykonawcy pragnącego złożyć 

ofertę w postepowaniu. Wykonawca wnosi o usunięcie pkt. 5 ust. 1, którego zapis brzmi   

„w przypadku utraty środków pochodzących z budżetu państwa na realizację przedmiotu Umowy”, 

z uwagi  na fakt, iż  stanowi on nieuprawnione oraz odbiegające od standardów równowagi stron 

obciążenie Wykonawcy.  

Odpowiedz 

Zamawiający usuwa zapis pkt. 5 w § 3 ust. 1 umowy o treści: „w przypadku utraty środków 

pochodzących z budżetu państwa na realizację przedmiotu Umowy” . 



 

Zmiana w Rozdziale XIII ust. 1 i 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

Jest:  

1. Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2019 r. o godz. 12:00 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2019 r. o godz. 12:30 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 29.11.2019 r. o godz. 12:00 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

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

 

W skutek przedmiotowych zmian Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  
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