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BO-ZP.2610.39.2016.GI.CAPAP 

Warszawa,  2 stycznia 2017 r.  
 

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: ,,Cyfryzacja analogowych zdjęć lotniczych”  BO-

ZP.2610.39.2016.GI.CAPAP. 

 

 

 

 
 

 

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 w związku z art. 38 ust. 1 a i 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 treść zapytania wraz z wyjaśnieniem: 

 

    Pytanie 1 

          W związku ze zmianą formularza JEDZ, opublikowanego na stronie Zamawiającego 

29.12.2016 r. o godz. 16.15 zwracam się z uprzejma prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. 

Swoja prośbę motywuję koniecznością pozyskania nowego formularza JEDZ od zagranicznego 

Podwykonawcy (na którego zasoby powołujemy się w celu spełnienia warunków udziału 

postępowaniu) co w świetle przerwy w pracy jaką ma zaplanowaną (od dziś do 10.01.2017 r.) 

będzie niemożliwe przed upływem obecnego terminu składania ofert tj. 04.01.2017 r. 

         W związku z powyższym uprzejmie proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 

17.01.2017., umożliwi nam to uzyskanie oryginału nowego formularza JEDZ uzupełnionego przez 

Podwykonawcę i przesłanego w najszybszy dostępny sposób tj. z pośrednictwem poczty 

kurierskiej. 

Odpowiedź 1 

Było w rozdz. XII SIWZ: 

1. ,, Termin składania ofert upływa w dniu 4.01.2017 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 4.01.2017. 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 18.01.2017 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 18.01.2017. 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. 

p.o. GŁÓWNY GEODETA KRAJU  

        Aleksandra Jabłonowska 

 

 

 


