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 WYJAŚNIENIA I 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. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje treść zapytania 

wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie 1  

Dotyczy: warunek udziału rozdział VI pkt 2.1 „Posiadają zdolność do ochrony informacji 

niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” tj. spełniają co najmniej poniższe warunki (…)” 

§ 3. Pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 

rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie  

z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2011r. nr 299 poz. 1772) wskazuje, iż 

materiałami geodezyjnymi i kartograficznymi, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o 

ochronie informacji niejawnych są: materiały powstałe w wyniku skaningu laserowego, jeżeli gęstość 

punktów zarejestrowanych przez urządzenie skanujące ma wartość 8 punktów na metr kwadratowy 

lub większą, badaną w obszarze próbkowania 10 m x 10 m. 



W niniejszym zamówieniu, Zamawiający dopuszcza gęstość punktów laserowych na poziomie 4,0 

punkta/m2 i zgodnie z rozporządzeniem o którym mowa powyżej, takie materiały nie podlegają 

ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.  

W związku z tym, warunek udziału w postaci posiadania zdolności do ochrony informacji niejawnych 

jest nieuzasadniony i nadmierny w stosunku do przedmiotu zamówienia i obowiązujących przepisów. 

Wnosimy więc o zmianę zapisów SIWZ poprzez usunięcie niniejszego warunku udziału oraz 

ewentualne zastrzeżenie, iż Wykonawcy oferujący gęstość punktów o wartości 8 punktów/ m2  lub 

wyższą, muszą wykonać zamówienie zgodnie z obowiązującym przepisem o którym mowa powyżej, 

tzn. zobowiązani są do posiadania zdolności do ochrony informacji niejawnych. 

Odpowiedz 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów Rozdziału VI ust. 2 pkt 1) SIWZ. Rozdział VI ust. 2 pkt 1) 

SIWZ otrzymuje brzmienie: 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

Posiadają świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia w rozumieniu ustawy  z dnia 5 

sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych potwierdzające pełną zdolność do ochrony 

informacji niejawnych o klauzuli „tajne”. 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji  

i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych, 

które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, jednym z rodzajów 

materiałów podlegających ochronie są materiały powstałe w wyniku skaningu laserowego jeżeli 

gęstość punktów zarejestrowanych przez urządzenie skanujące ma wartość 8 pkt/m2 lub większą 

badaną w obszarze próbkowania 10x10m. 

Zgodnie z zapisami Rozdziału 6.1.3 SOPZ Zamawiający za próbkę spełniającą wymagania uzna 

próbkę spełniającą kryterium gęstości danych pomiarowych większą bądź równą 4 punktów/m2 

(badając tylko punkty ostatniego odbicia oraz punkty z jednym odbiciem w próbkach 25x25m).  

W związku z czym istnieje możliwość pozyskania przez Wykonawcę danych wysokościowych, 

związaną z właściwościami refleksyjnymi obiektów, mogąca przekroczyć gęstość 8 punktów /m2  

(w pełnym zakresie odbić) badanej w obszarze próbkowania 10x10m, o której mowa w ww. 

rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów 

materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami  

o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2011r. nr 299 poz. 1772). W związku z powyższym 

gęstości punktów pomiarowych określonej w SOPZ nie można utożsamiać z gęstością, o której mowa 



w zacytowanym rozporządzeniu. Sposób badania gęstości określony w ww. rozporządzeniu dotyczy 

wszystkich odbić zarejestrowanych przez urządzenie skanujące, a nie wybranych jak ma to miejsce 

w przypadku gęstości określonej w SOPZ. 

Pytanie nr 2 

Dotyczy warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania Świadectwa Bezpieczeństwa 

Przemysłowego (Rozdział VI pkt. 2.1) 

Zamawiający precyzując warunki udziału w postępowaniu związany jest zapisami ustawy PZP oraz 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Zamawiający uznał w SIWZ obowiązek legitymowania się przez wykonawcę świadectwem 

bezpieczeństwa przemysłowego jako warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.  

Wg. Oferenta tak dookreślony warunek udziału w postępowaniu jest sprzeczny z ustawą PZP, w 

szczególności z art. 22 ust. 1b pkt 1, art. 22b, art. 25 ust. 1 tej ustawy oraz Rozporządzeniem w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia. Powołując się przy tym na treść § 2 ust. 1 ww. Rozporządzenia należy 

stwierdzić, iż w katalogu dokumentów wymienionych w § 2 ust. 1 nie mieszczą się dokumenty  

w postaci świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia. Pod pojęciem uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej nie mieszczą się dokumenty potwierdzające 

zdolność wykonawcy do ochrony tych informacji i przetwarzania na poziomie wymaganym przez 

odrębne przepisy. W tym miejscu należy powołać się na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 

12 lutego 2015 roku, wydany w sprawie o sygn. akt: KIO 172/15. 

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego i oświadczenie potwierdzające jego posiadanie nie są 

dokumentami, które mogą potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu w postaci 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Posiadanie 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej posiada charakter 

podmiotowy, a dokumenty w postaci świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia, których 

podstawą prawną żądania przez Zamawiającego jest § 4 wskazanego Rozporządzenia, dotyczą 

aspektów przedmiotowych. Nie odnoszą się one do samej możliwości wykonywania określonej 

działalności zawodowej, w tym konkretnie przypadku geodezyjnej/fotogrametrycznej. 

Z tego względu Oferent wnosi o usunięcie problematycznego warunku udziału w postępowaniu  



Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów Rozdziału VI ust. 2 pkt 1) SIWZ. Rozdział VI ust. 2 pkt 1) 

SIWZ otrzymuje brzmienie: 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

Posiadają świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia w rozumieniu ustawy  z dnia 5 

sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych potwierdzające pełną zdolność do ochrony 

informacji niejawnych o klauzuli „tajne”. 

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia jest dokumentem podmiotowym który może 

być wymagany na spełnienie art. 22 ust. 1 i powodujący ewentualne wykluczenie z art. 24 ust. 1 pkt 

12.  

Pytanie 3  

W warunkach udziału Zamawiający definiuje: 

POTENCJAŁ TECHNICZNY 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż będzie dysponował na etapie 

realizacji zamówienia odpowiednimi urządzeniami technicznymi do wykonania zamówienia, które 

spełniają następujące wymagania: 

(…) 

ii. 2 (dwoma) lotniczymi skanerami laserowymi; 

Zamawiający nie definiuje co rozumie przez lotniczy skaner laserowy oraz jak definiuje wydajność 

(produktywność) lotniczego skanera laserowego. 

Zdaniem oferenta wymaganie udziału jest źle zdefiniowane w stosunku do rozmiaru zamówienia 

bowiem nowoczesne skanery lotnicze posiadają 3 (trzy) do 5 (pięć) razy wyższą wydajność niż te 

wyprodukowane 5 lat temu i wcześniej, dla których to zostały określone warunki techniczne 

wykonania zamówienia. Dodatkowo, brak definicji skanera pozwala wykazać dowolny skaner 

lotniczy – przestarzały lub mało wydajny, który w praktyce uniemożliwia wykonanie zamówienia  

i formalnie zrównać go ze skanerem np. o 10 razy wydajniejszym. Taki opis warunków jest zatem 

dyskryminujący posiadaczy najnowszych i wydajnych technologii powodując przy tym 

nieuzasadniony wzrost kosztów wykonania zamówienia dla Zamawiającego. Przykładowo firmy 

posiadające jeden ale zdecydowanie bardziej wydajny skaner zamiast wymaganych dwóch, który 

może osiągnąć z łatwością wielokrotnie większą wydajność skanowania, mają ograniczony dostęp 

do zamówienia mimo, iż ich skaner można przykładowo zrównać wydajnością z dwoma lub więcej 

gorszej klasy skanerami najczęściej wykorzystywanymi przez polskie firmy. 

Dodatkowo w postępowaniu o analogicznym przedmiocie zamówienia, nr referencyjny: BDG-

ZP.2610.36.2018.GI Zamawiający na podobne pytanie w wyjaśnieniach z dnia 28 stycznia 2019 r. 

zmienił warunek udziału, wymagając dysponowania 1 lotniczym skanerem laserowym ; 

 



W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy w niniejszym postępowaniu również uzna 

przytoczone argumenty i dokona tożsamej zmiany.  

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.  

Pytanie 4  Dotyczy warunek udziału: 

POTENCJAŁ KADROWY: 

Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, w tym co najmniej: 

 ii. jedną osobą (1 osoba) posiadającą doświadczenie w projektowaniu nalotów w technologii LIDAR, 

post-processingu danych oraz kontroli danych pozyskanych w technologii lotniczego skanowania 

laserowego potwierdzone udziałem w co najmniej 2 (dwóch) usługach, w których pozyskano dane  

w technologii lotniczego skanowania laserowego, o wartości co najmniej 250 000,00 PLN każda; 

Pragniemy wskazać, iż zdobyte umiejętności projektowania nalotów, post -processingu czy kontroli 

danych zdobyte podczas realizacji kilku projektów o mniejszej wartości nie ujmują zdobytej wiedzy 

i doświadczeniu i nie należy uznawać, iż takie doświadczenie jest mniejsze niż zdobyte w ramach 1 

zamówienia o wartości 250 000,00 PLN. Dodatkowo umiejętności tego typu można uznać za łatwo 

skalowalne, innymi słowy osoba potrafiąca zaprojektować nalot w zamówieniu wartym 100 000,00 

zł i wykonała takich projektów kilka, będzie potrafiła również wykonać niniejszą czynnośc dla 

zamówienia o wyższej wartości. 

Dlatego też wnioskujemy o zmianę  w SIWZ w niniejszy sposób: „(…) potwierdzone udziałem w co 

najmniej 2 (dwóch) usługach, w których pozyskano dane w technologii lotniczego skanowania 

laserowego, o wartości co najmniej 250 000,00 PLN łącznie. 

Wprowadzenie takiej zmiany umożliwi poszerzenie grona wykonawców przy jednoczesnym 

utrzymaniu wystarczająco wysokiego poziomu wymaganych 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje wymóg warunku w SIWZ.  

Pytanie 5 

W związku z treścią §5 ust. 6 i 7 wzoru umowy 

- proszę o udzielenie wyjaśnienia czy termin 30 dni na kontrolę danych będzie wliczał się w kary 

umowne w przypadku jeżeli kontrola wykaże nieprawidłowości? 

- proszę o udzielenie wyjaśnienia, czy co najmniej 14 dniowy termin na usunięcie wad w związku  

z nieprawidłowościami przy odbiorze przedmiotu umowy, wliczany będzie w okres opóźnienie  

w realizacji zamówienia na podstawie którego oblizane będą kary umowne? 

Zdaniem oferenta Zamawiający nie powinien uwzględniać okresu kontroli i poprawy danych  

w ewentualnych wyliczeniach kar gdyż Oferent nawet w przypadku gdy będzie to tylko nieduża 

usterka/wada produktów, będzie ponosić odpowiedzialność za opóźnienie które dodatkowo 

spotęgowane może być czasem kontroli danych przez Zamawiającego na które oferent nie ma 

żadnego wpływu. Dodatkowym argumentem stojącym za stanowiskiem oferenta jest fakt, że 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy po przekroczeniu 30 dni opóźnienia 



a jest to w zasadzie okres jaki Zamawiający zastrzega sobie na wykonanie kontroli co w skrajnych 

przypadkach oznaczać będzie, możliwość odstąpienia od umowy dla Zamawiającego z winy 

wykonawcy zanim ten przystąpi do usuwania usterek. 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami § 8 ust.3 pkt 1 i 2 wzoru Umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 

Zamawiający nie wlicza okresu kontroli, o którym mowa w § 5 ust. 6 ani okresu na usunięcie wad,  

o którym mowa w § 5 ust. 7 w kary za opóźnienia w przekazaniu przedmiotu Umowy bądź za 

przekazanie przedmiotu Umowy zawierającego wady. 

Pytanie 6 

Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć zapis w §8 ust. 3 pkt 2) 

Czy prawidłowa jest interpretacja oferenta, że za każdy z osobna wadliwy blok Wykonawca zapłaci 

0,4 lub 0,8% wartości całkowitej zamówienia? Przykładowo, jeśli wykonawca odda za pierwszym 

razem dwa wadliwe bloki to otrzyma karę w wysokości 0,8% wartości całkowitej zamówienia? 

Jeśli taka interpretacja jest prawidłowa, prosimy o zmniejszenie kary umownej do poziomu np. 0,1% 

gdyż w opinii oferenta taka kara może okazać się zbyt dotkliwa ponieważ nawet najmniejsza wada 

bloku powodować będzie naliczenie niewspółmiernie wysokich kar umownych. Dodatkowo jest to 

uzasadnione bardzo krótkim terminem wykonania umowy. 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami § 8 ust.3 pkt 2 wzoru Umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ Zamawiający 

przedmiotowe kary dotyczą któregokolwiek Bloku Produktów LIDAR zawierającego wady. 

Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy § 8 ust.3 pkt 2 wzoru Umowy. 

Pytanie 7 

Wnosimy o zmianę §11 ust. 3 poprzez zmianę 50% na 70% lub całkowite usunięcie zapisu gdyż  

w przypadku wystąpienia siły wyższej powodującej konieczność wykonania nalotu w kolejnym 

sezonie nie ma żadnych podstaw by egzekwować na wykonawcy kary umowne za opóźnienia. 

Zamiast tego Zamawiający mógłby np. określić termin wykonania produktów na konkretną ilość dni 

(np. 60) od pozyskania danych w kolejnym sezonie. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 11 ust. 3 wzoru Umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

Pytanie 8 

Zamawiający w §2 ust. 2 umowy wskazuje na obowiązek realizacji zamówienia zgodnie z Instrukcją 

Bezpieczeństwa Przemysłowego. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że zapis dotyczący 

konieczności stosowania się do tego dokumentu jest zbyteczny gdyż dla materiałów o wymaganej 

gęstości nie ma obowiązku przetworzenia danych do postaci jawnej. 

W dalszej kolejności należy mieć na uwadze, że załącznik ten w pkt. 3 zobowiązuje wykonawcę do 

posiadania zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „tajne” podczas gdy sam 

Zamawiający wymaga zdolności do poziomu „zastrzeżone” choć i ta jest również nadmierna. 

Prosimy o usunięcie tego załącznika oraz wszelkich wzmianek dotyczących jego z dokumentacji 

postępowania. 



Odpowiedź 

Zamawiający, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1, podtrzymuje dotychczasowe zapisy § 2 ust. 2 

wzoru Umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Jest: 

Zmiana w Rozdziale IV ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pozyskaniu danych wysokościowych w 

technologii lotniczego skanowania laserowego i dostarczeniu do Zamawiającego danych 

pomiarowych, numerycznego modelu terenu oraz numerycznego modelu pokrycia terenu.  

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie 789 arkuszy w skali 1:5 000 dla powierzchni 

około 3 945 km2 w standardzie 1. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

Uwaga: 

Zamówienie obejmuje obszary, którym właściwe organy – na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 

maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) – nadały status 

terenów zamkniętych - zastrzeżone 

 

Winno być:  

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pozyskaniu danych wysokościowych w 

technologii lotniczego skanowania laserowego i dostarczeniu do Zamawiającego danych 

pomiarowych, numerycznego modelu terenu oraz numerycznego modelu pokrycia terenu.  

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie 789 arkuszy w skali 1:5 000 dla powierzchni 

około 3 945 km2 w standardzie 1. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

Uwaga: 

Zamówienie obejmuje obszary, którym właściwe organy – na podstawie przepisów ustawy z dnia 

17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) – nadały status 

terenów zamkniętych, a informacjom o obiektach położonych na tych terenach przyznały 

stosowne klauzule tajności. 

 

Zmiana w Rozdziale VI ust. 2 pkt.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

Jest: 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy 

Pzp spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

Posiadają zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” tj. spełniają 

co najmniej poniższe warunki: 



a) zatrudniają pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, spełniającego 

warunki określone w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych (Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228) zwanej dalej „ustawą”; 

b) posiadają odpowiedni akredytowany system teleinformatyczny w rozumieniu 

zapisów ustawy; 

c) spełniają warunki, o których mowa w art. 21 ust. 4 ustawy. 

 

Uwaga: 

Warunek, o którym mowa powyżej spełnia także Wykonawca posiadający świadectwo 

bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia w rozumieniu ustawy potwierdzające pełną 

zdolność Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych. 

Winno być:  

 

2.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1b 

ustawy Pzp spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

Posiadają świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia w rozumieniu ustawy  

z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych potwierdzające pełną zdolność 

do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „tajne”.  

 

Zmiana w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

Jest: 

 

1) oświadczenie o posiadaniu zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli 

„zastrzeżone” podpisane przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; 

lub 

świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 

2010 r. o ochronie informacji niejawnych potwierdzające pełną zdolność do ochrony 

informacji niejawnych. 

 

Winno być:  

 

1) świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 5 

sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych potwierdzające pełną zdolność do 

ochrony informacji niejawnych o klauzuli „tajne”. 

 

Zmiana w Rozdziale XIII ust. 1 i 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

Jest:  

1. Termin składania ofert upływa w dniu 07.10.2019 r. o godz. 12:00 



3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2019 r. 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 09.10.2019 r. o godz. 12:00 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

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

 

W skutek przedmiotowych zmian Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  

 

z poważaniem 

w zastępstwie  

GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU 

ZASTĘPCA  

GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU 

 

Alicja Kulka 

 


