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ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (3)

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
„Opracowanie cyfrowej ortofotomapy” o nr ref. BDG-ZP.2610.33.2020.GI

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

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
2019 poz.1843 z późniejszymi zmianami), Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na „Opracowanie cyfrowej ortofotomapy”:

1. W Załączniku nr 4 do SIWZ – JEDZ: Część I JEDZ  Informacje na temat postępowania 
o udzielenie zamówienia   Krótki opis:

JEST:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB oraz opracowanie 
na podstawie pozyskanych zdjęć Ortofotomapy RGB o terenowym rozmiarze piksela 5 cm i 10 cm w 
układzie PL-1992. Przedmiot zamówienia został podzielony na 
9 następujących części: 1) Część 1 – obejmuje 287 arkuszy Ortofotomapy w skali 1:5000 
o terenowym rozmiarze piksela 5 c m oraz 269 arkuszy Ortofotomapy w skali 1:5000 
o terenowym rozmiarze piksela 10 c m, (…)  6) Część 6 – obejmuje 327 arkuszy Ortofotomapy w skali 
1:5000 o terenowym rozmiarze piksela 5 cm oraz 75 arkuszy Ortofotomapy w skali 1:5000 o terenowym 
rozmiarze piksela 10 c m, (…).

WINNO BYĆ:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB oraz opracowanie 
na podstawie pozyskanych zdjęć Ortofotomapy RGB o terenowym rozmiarze piksela 5 cm i 10 cm w 
układzie PL-1992. Przedmiot zamówienia został podzielony na 
9 następujących części: 1) Część 1 – obejmuje 287 arkuszy Ortofotomapy w skali 1:5000 
o terenowym rozmiarze piksela 5 c m oraz 253 arkuszy Ortofotomapy w skali 1:5000 
o terenowym rozmiarze piksela 10 c m, (…)  6) Część 6 – obejmuje 74 arkuszy Ortofotomapy w skali 
1:5000 o terenowym rozmiarze piksela 5 cm oraz 75 arkuszy Ortofotomapy w skali 1:5000 o terenowym 
rozmiarze piksela 10 c m, (…).

Niniejsze staje się nową treścią wskazanego fragmentu Części I JEDZ.   

2. W związku ze zmianą JEDZ w zakresie wskazanym w pkt 1, Zamawiający anuluje dotychczasowy 
„Załącznik nr 4 do SIWZ – JEDZ.zip” zamieszczony na stronie Internetowej, 
a jednocześnie zamieszcza na tej stronie „Załącznik nr 4 do SIWZ – JEDZ.zip – zmieniony” o treści 
uwzględniającej zmiany wskazane w pkt 1.

           Główny Geodeta Kraju
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