
 

 
 

RZECZPOSPOLITA  POLSKA 

GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU 
 

 

 

 

BO-ZP.2610.4.2017.GI.GESUT 

Warszawa,  09.05.2017 r.  
 

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: ,,Weryfikację realizacji procesu dostosowania danych  

o sieciach uzbrojenia terenu” BO-ZP.2610.4.2017.GI.GESUT. 

 

 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, 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” przekazuje 

informacje: 

 

     

 1. W Rozdziale V SIWZ ust 2 pkt. 2.2. zmienia się zapis:  

Było:  

„2.2. warunki określone w pkt 1.2. – zostaną spełnione, jeżeli spełnia je samodzielnie, chociaż jeden 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 23 ustawy PZP);”  

Jest:  

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

o zamówienie będą je spełniać łącznie;”  

 

 

 

 

 



 

Było w rozdz. XII SIWZ: 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 11.05.2017 r. o godz. 12:00 

2. Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji należy 

przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie 

przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 3099. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2017. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji 

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

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

 

Jest w rozdz. XII SIWZ:: 

1.Termin składania ofert upływa w dniu 15.05.2017 r. o godz. 14:00 

2.Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji należy przesłać 

lub złożyć osobiście w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. 

Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 3099. 

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2017. o godz. 14:30 w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji 

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

4.Otwarcie ofert jest jawne. 

 

2. Niniejsze pismo staje się integralną częścią SIWZ.  

 

 

                              Z upoważnienia Głównego Geodety Kraju  

DORADCA GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU 

 - / -  

Adrian Przepiórka                            


