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Warszawa,  04.11.2016 r. 

         
   

         RZECZPOSPOLITA  POLSKA 

GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU 
 

 

BO-ZP.2610.28.2016.KN.ZSIN II.K-GESUT 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostosowanie baz danych EGiB 

do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie 

danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych 

GESUT”- nr referencyjny BO-ZP.2610.28.2016.KN.ZSIN II.K-GESUT 

ZMIANA TRE ŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zamawiający – Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Wspólnej 2, 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), zwanej dalej „ustawą 

Pzp”, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący 

sposób: 

JEST 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi 

w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym 

dokumencie. 

2. Warunki formalne sporządzenia oferty: 

1) oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności; 

2) każda strona oferty wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę 

(osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy lub 

pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wykonawcy; 
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3) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, w tym w załącznikach, muszą być 

podpisane i datowane własnoręcznie przez osobę (osoby) upoważnioną 

(upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy; 

4) zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, 

a numeracja stron powinna zaczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej 

stronie oferty. Zamawiający nie wymaga numerowania czystych, nie zapisanych 

stron; 

5) każdy Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie trzy dowolnie wybrane 

części  zamówienia; 

6) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być 

załączone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; 

7) oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe 

zdekompletowanie; 

8) oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym 

opakowaniu z napisem (...). 

 

POWINNO BYĆ 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi 

w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym 

dokumencie. 

2. Warunki formalne sporządzenia oferty: 

1) oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności; 

2) każda strona oferty wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez 

osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy lub 

pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wykonawcy; 

3) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, w tym w załącznikach, muszą być 

podpisane i datowane własnoręcznie przez osobę (osoby) upoważnioną 

(upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy; 

4) zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, 

a numeracja stron powinna zaczynać się od numeru 1, umieszczonego na 
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pierwszej stronie oferty. Zamawiający nie wymaga numerowania czystych, nie 

zapisanych stron; 

5) każdy Wykonawca może złożyć ofertę na sześć części zamówienia   

z zastrzeżeniem, że Wykonawca może złożyć ofertę:   

a) maksymalnie na trzy części zamówienia dowolnie wybrane spośród części od 

13 do części 27  

oraz 

b) maksymalnie na trzy części zamówienia dowolnie wybrane spośród części od 

28 do części 41 

6) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być 

załączone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; 

7) oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe 

zdekompletowanie; 

8) oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym 

opakowaniu z napisem (...). 

  

Z upoważnienia Głównego Geodety Kraju 
DORADCA GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU 

- / - 

Adrian Przepiórka 


