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Warszawa,   09 .05.2017 r.  

  

  

BO-ZP.2610.11.2017.GI 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: „Pozyskanie danych wysokościowych” BO-ZP.2610.11.2017.GI 

 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

 Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, zwany 

dalej „Zamawiającym” 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”, dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 

 

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale V. WARUNKI UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA pkt. 2  

Jest: 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w oparciu o treść  

art. 23 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego: 

2.1. warunek określony w pkt. 1.1. niniejszego rozdziału, winien spełniać każdy  

z Wykonawców samodzielnie; 

2.2. warunki określone w punktach 1.2. – zostaną spełnione, jeżeli spełnia je samodzielnie, 

chociaż jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 23 ustawy 

Pzp); 

Winno być: 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w oparciu o treść  

art. 23 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego: 



 

2.1. warunek określony w pkt. 1.1. niniejszego rozdziału, winien spełniać każdy  

z Wykonawców samodzielnie; 

2.2. warunki określone w pkt 1.2. – zostaną spełnione jeżeli Wykonawcy  wspólnie ubiegający 

się o zamówienie będą je spełniać łącznie; 

 

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale XI. MIEJSCE ORAZ 

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERTY pkt. 1 i 3. 

 

Jest:  

1. Termin składania ofert upływa w dniu 12.05.2017 r. o godz. 12:00 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2017r. 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 17.05.2017 r. o godz. 12:00 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2017r. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

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

 

 

Pozostałe warunki przetargu nie ulegają zmianie. 

Zamawiający informuje, iż w wyniku zmiany treści SIWZ dokonał zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego niezwłocznie po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
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