
RZECZPOSPOLITA  POLSKA
GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU

Waldemar Izdebski

Waldemar Izdebski
BDG-ZP.2610.33.2020.GI

Warszawa, 09.02.2021 r.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
„Opracowanie cyfrowej ortofotomapy”

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej w dniu 28.12.2020 r. pod numerem 2020/S 252-636779.

POPRAWA OCZYWISTEJ OMYŁKI W TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (5)

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym”,
działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, dokonuje poprawy oczywistej omyłki 
w treści Załącznika nr 1 do SOPZ, będącego załącznikiem nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, w następującym zakresie: 

1. W dniu 2021-01-27, w odpowiedzi na pytania wykonawców, Zamawiający udzielił wyjaśnień treści 
oraz dokonał zmiany treści SIWZ w postępowaniu na „Opracowanie cyfrowej ortofotomapy” (nr 
ref. BDG-ZP.2610.33.2020.GI). Z uwagi na to, że SIWZ jest udostępniona na stronie Internetowej, 
zgodnie z art.38 ust.2 ustawy, treść ww. wyjaśnień i zmian SIWZ Zamawiający zamieścił na stronie 
Internetowej w formie dokumentu o nazwie: „2021-01-27-Wyjaśnienia-i-zmiana-treści-SIWZ-
2.pdf”, zwanego dalej „dokumentem zmieniającym”. 

2. Zgodnie z treścią dokumentu zmieniającego, o którym mowa w pkt 1, między innymi, Zamawiający 
dokonał zmiany ilości arkuszy ortofotomapy o pikselu 10 cm w części nr 1 zamówienia - z 269 na 
253 szt.  oraz zmiany ilości arkuszy ortofotomapy o pikselu 5 cm w części nr 6 zamówienia - z 327 
na 74 szt..

3. W związku ze zmianami wymienionymi w pkt 2, Zamawiający:

1) anulował Załącznik nr 1 do SOPZ,
2) zastąpił anulowany Załącznik nr 1 do SOPZ nowym załącznikiem o nazwie:

„2021-01-27 Załącznik nr 1 do SOPZ obszar opracowania - zmieniony”. Zmieniony załącznik 
został zamieszczony na stronie Internetowej. 

4. W zmienionym załączniku nr 1 do SOPZ, o którym mowa w pkt 3.2, Zamawiający popełnił 
oczywistą omyłkę polegającą na tym, że „wkleił” nową treść załącznika, zgodną z treścią 
dokumentu zmieniającego wymienionego w pkt 1, ale nie „usunął” dotychczasowej treści. 
W rezultacie, przedmiotowy załącznik zawiera jednocześnie aktualną i nieaktualną treść.
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5. Dokonując poprawy oczywistej omyłki wymienionej w pkt 4, Zamawiający:

1) anuluje zamieszczony na stronie Internetowej dokument zamówienia o nazwie: 
„2021-01-27 Załącznik nr 1 do SOPZ obszar opracowania - zmieniony”,

2) dodaje do dokumentów postępowania dokument o nazwie: „2021-02-09 Załącznik nr 1 do 
SOPZ – obszar opracowania – zmieniony (2)”, o treści zgodnej z zakresem zmian SIWZ 
wymienionym w dokumencie zmieniającym, o którym mowa w pkt 1. 

Dodany dokument staje się nową treścią załącznika nr 1 do SOPZ.

           Główny Geodeta Kraju
/-/

                                                                                      dr hab. inż. Waldemar Izdebski
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