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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Pozyskanie danych wysokościowych”
nr referencyjny
BO-ZP.2610.82.2015.GI.CAPAP
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej „ustawą
Pzp”, Zamawiający – Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy
ulicy Wspólnej 2, 00-926 Warszawa zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
„Zamawiający w Rozdziale VIII pkt. 4 SIWZ postawił następujący wymóg:
"Będzie dysponować, na etapie realizacji umowy, dla każdej z części zamówienia na jaką
wykonawca składa ofertę, sprzętem, narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, co najmniej:
1) dwoma samolotami przeznaczonymi do wykonywania lotniczego skanowania laserowego
wyposażonymi w urządzenie dGPS/INS do ciągłego pomiaru orientacji przestrzennej i
posiadające możliwość montażu lotniczego skanera laserowego oraz cyfrowej kamery,
o której mowa w pkt. 3 poniżej, jednocześnie;
2) …..”
Tak postawiony wymóg pozostaje w sprzeczności z opisem przedmiotu zamówienia i
warunkami technicznymi realizacji zamówienia, z których wynika, ze Zamawiający
dopuszcza rejestrację fotograficzną rozłącznie ze skanowaniem LIDAR dla Bloków w
standardzie 1 (Rozdziale V.3, pkt 4. Załącznika nr l do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia do niniejszego Zamówienia).
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W związku z powyższym wymóg dysponowania opisanymi wyżej samolotami może dotyczyć
części 4, 5, 6 i 7 zamówienia, dla których obowiązującym jest Standard 2.
Dla części 1, 2 i 3 wymóg jest nieuzasadniony, zawyżony w stosunku do warunków
opracowania przedmiotu zamówienia, gdyż jak podaje sam Zamawiający " dopuszcza
rejestrację fotograficzną rozłączenie ze skanowaniem LIDAR dla bloków w standardzie 1".
Prosimy o skorygowanie zapisów w SIWZ np. przez wyjaśnienie, że samoloty „....
posiadające możliwość montażu lotniczego skanera laserowego oraz cyfrowej kamery, o
której mowa w pkt. 3 poniżej, jednocześnie; ......" wymagane są w przypadku składania ofert
na części 4, 5, 6 i 7 zamówienia, dla których obowiązującym jest Standard 2.
W ten sposób warunki udziału w postępowaniu będą wynikały z obiektywnych czynników i
uzasadnionych potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia.
Tak skorygowane zapisy pozostanie w zgodzie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień
publicznych i nie będą utrudniały wykonawcom uczciwej konkurencji.”

Zamawiający w Ogłoszeniu i w SIWZ zmienia powyższy warunek na:
Będą dysponować, na etapie realizacji umowy, dla każdej części zamówienia na jaką
wykonawca składa ofertę, sprzętem, narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, co najmniej:
1) dwoma samolotami przeznaczonymi do wykonywania lotniczego skanowania
laserowego z których każdy będzie wyposażony w urządzenie dGPS/INS do ciągłego
pomiaru orientacji przestrzennej i każdy będzie posiadał możliwość montażu
lotniczego skanera laserowego oraz cyfrowej kamery pomiarowej (jednocześnie lub
zamiennie z ww. skanerem), w przypadku składania oferty na Część 1, 2 lub 3;
2) dwoma samolotami przeznaczonymi do wykonywania lotniczego skanowania
laserowego z których każdy będzie wyposażony w urządzenie dGPS/INS do ciągłego
pomiaru orientacji przestrzennej i każdy będzie posiadał możliwość jednoczesnego
montażu lotniczego skanera laserowego oraz cyfrowej kamery pomiarowej,
w przypadku składania oferty na Część 4, 5, 6 lub 7;
3) dwoma lotniczymi skanerami laserowymi;
4) dwoma cyfrowymi kamerami pomiarowymi umożliwiającymi wykonanie zdjęć
barwnych RGB z georeferencją posiadających rozdzielczość terenową umożliwiającą
nadanie atrybutu RGB punktom laserowym LIDAR.
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zawiadamia, iż zmienia treść Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:
Zamawiający w rozdziale IX WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU dodaje: ust. 17-21
17.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych
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innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
18.

19.

20.

21.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:
1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,
2) składa informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta, potwierdzającą
wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność
kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
3) dokumenty dotyczące w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 17 odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego,
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez Zamawiającego warunku.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie
warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej
walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie
sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty
Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia
roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

W rozdziale XIV OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
usuwa się ust.8
8. Wykonawca powinien skalkulować całkowite wynagrodzenie z tytułu wykonania
przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę ewentualne zmiany przepisów dotyczących
stawki podatku VAT, przy czym zaoferowana cena, nie może ulec podwyższeniu,
z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1 § 5 Umowy.
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Załącznik nr 2 do SIWZ- Wzór umowy
§ 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Za dotrzymanie terminu zapłaty uznaje się moment obciążania rachunku Zamawiającego
w terminie, o którym mowa w ust. 2.
Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie:
termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2016 r. o godzinie 12:00,
termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 12.02.2016 r.o godzinie 12:30.

Zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy

Z upoważnienia Głównego Geodety Kraju
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU

-/-

Jacek Jarząbek

Strona 4 z 4

