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ZMIANA I WYJAŚNIENIA 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) przekazuje treść zapytań wraz  

z wyjaśnieniami oraz zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie 1 

W SIWZ w rozdziale XV. ust. 4. pkt 2) Zamawiający powołuje się na wymagania opisane w rozdz. 

VII ust. 2 pkt 3 lit. b ppkt i) 

Prawdopodobnie chodziło o powołanie się na wymagania opisane w rozdz. VI ust. 2 pkt 3 lit. b 

ppkt i) 

Proszę o sprostowanie nieścisłości. 

Na podstawie art. 38 ust.2 oraz ust. 4 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia 

oraz zmienił treść SIWZ: 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuję, iż zmienia treść Rozdziału XV ust. 4 pkt 2 SIWZ. 

Winno być:  

Przez osoby z kwalifikacjami zawodowymi i wymaganym doświadczeniem, , rozumie się osoby 

wskazane zgodnie z wymaganiem opisanym w rozdz. VI ust. 2 pkt 3 lit. b ppkt i).  

 

Pytanie 2 



Proszę o precyzyjne sformułowanie wymagania dotyczącego zaznaczenia pól formularza ofertowego 

dotyczących kryterium "DOKD", zawartego w rozdz. XV. ust. 4. pkt. 3) oraz kryterium "DOD", 

zawartego w rozdz. XV. ust. 5. pkt. 3) 

W treści UWAGI zawarto zapis: w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie zaznaczy danej liczby 

dodatkowych usług wykonanych przez wskazane osoby, zaznaczy w sposób nie  

jednoznaczny np. 2 i 3 dodatkowe usługi, Zamawiający będzie to traktował jako niezgodności z 

SIWZ i będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Użycie w treści UWAGI słowa 'dodatkowych' powoduje, że pominięcie zaznaczenia danej liczby 

dodatkowych usług będzie niezgodne z SIWZ, co powoduje wewnętrzną sprzeczność z przydzieloną 

punktacją za doświadczenie. 

Ponadto proszę o jednoznaczny zapis, czy równoczesne zaznaczenie pola: '2 wymagane usługi 

wykonane przez wskazane osoby' (jako obligatoryjnego wymogu udziału w postępowaniu) oraz 

zaznaczenie jednego z pól dotyczącego dodatkowych usług, będzie potraktowane jako niezgodne z 

SIWZ. Z tytułów rozdziału IV. oraz rozdziału V. formularza ofertowego wynika, że rozdziały te 

dotyczą Dodatkowego doświadczenia, wobec czego zawarcie w tych rozdziałach usług wymaganych 

jest mylące i w świetle wcześniej wymienionych zapisów SIWZ niejednoznaczne. Proszę o 

skorygowanie treści formularza ofertowego lub skorygowanie treści SIWZ. 

Na podstawie art. 38 ust.2 oraz ust. 4 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia 

oraz zmienił treść SIWZ: 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuję, iż zmienia treść ust. 4 i ust. 5 zawartego w Rozdziale XV. 

Winno być: 

4. Zasady oceny według kryterium:  „Dodatkowe doświadczenie osób z kwalifikacjami     

 zawodowymi i wymaganym doświadczeniem” (DOKD): 

1) Ocena niniejszego kryterium będzie dokonywana na podstawie wypełnionego przez 

Wykonawcę formularza ofertowego, 

2) Przez osoby z kwalifikacjami zawodowymi i wymaganym doświadczeniem, , rozumie się 

osoby wskazane zgodnie z wymaganiem opisanym w rozdz. VI ust. 2 pkt 3 lit. b ppkt i).  

3) Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium „Dodatkowe doświadczenie 

osób z kwalifikacjami zawodowymi i wymaganym doświadczeniem” (DOKD): 

a) 5 pkt za 1 dodatkową usługę wykonaną przez wskazane osoby, 

b) 10 pkt za 2 dodatkowe usługi wykonane przez wskazane osoby, 

c) 15 pkt za 3 dodatkowe usługi wykonane przez wskazane osoby, 

d) 20 pkt za 4 dodatkowe usługi wykonane przez wskazane osoby, 

e) 25 pkt za 5 dodatkowych usług wykonanych przez wskazane osoby, 

UWAGA: w przypadku, gdy Wykonawca zaznaczy w formularzu ofertowym kilka pól z 

dodatkowymi usługami, Zamawiający  potraktuje to jako niezgodności z SIWZ co będzie 

skutkować odrzuceniem oferty na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

5. Zasady oceny kryterium „Dodatkowe doświadczenie osób z wymaganym    

  doświadczeniem” (DOD): 

1) Ocena niniejszego kryterium będzie dokonywana na podstawie wypełnionego przez 

Wykonawcę formularza ofertowego, 



2) Przez osoby z wymaganym doświadczeniem, rozumie się osoby wskazane zgodnie z 

wymaganiem opisanym w rozdz. VI ust. 2 pkt 3 lit. b ppkt ii), 

3) Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium „Dodatkowe doświadczenie 

osób z wymaganym doświadczeniem” (DOD): 

a) 3 pkt za 1 dodatkową usługę wykonaną przez wskazane osoby, 

b) 6 pkt za 2 dodatkowe usługi wykonane przez wskazane osoby, 

c) 9 pkt za 3 dodatkowe usługi wykonane przez wskazane osoby, 

d) 12 pkt za 4 dodatkowe usługi wykonane przez wskazane osoby, 

e) 15 pkt za 5 dodatkowych usług wykonanych przez wskazane osoby, 

UWAGA: w przypadku, gdy Wykonawca zaznaczy w formularzu ofertowym kilka pól z 

dodatkowymi usługami, Zamawiający  potraktuje to jako niezgodności z SIWZ co będzie 

skutkować odrzuceniem oferty na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 Pytanie 3 

W treści rozdziału XII SIWZ, Zamawiający zawarł zapis: Ofertę należy złożyć w oryginale. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający rozumie przez to złożenie oferty wyłącznie na formularzach 

ofertowych, których wzory udostępniono na stronie Zamawiającego. W jakiej formie wobec tego 

Zamawiający wymaga złożenia pieczęci Wykonawcy, dla której miejsce przewidziano w nagłówku 

formularza i przy podpisie? Czy należy przez to rozumieć wstawienie skanu pieczęci firmowej, czy 

też w związku z wymogiem użycia kwalifikowanego podpisu cyfrowego do podpisania oferty można 

pominąć opatrzenie oferty pieczęciami? 

Na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień do treści SIWZ: 

Zamawiający informuję, iż zgodnie z zapisem Rozdziału XII ust. 5 na treść oferty składają się 

formularze ofertowe stanowiące odpowiednio Załączniki 3a, 3b i 3c. Ponadto Zamawiający 

informuje, iż oczekuję złożenia oferty w oryginale w formie elektronicznej zgodnie z zapisami SIWZ. 

Na swojej stronie internetowej Zamawiający udostępnił edytowalne wzory formularzy ofertowych, 

w związku z powyższym oczekuję się aby w miejscu przeznaczonym na pieczęć wpisać dane 

Wykonawcy, tzn. nazwę, adres itp.   

Pytanie 4 

Proszę o jednoznaczną odpowiedź, jak należy rozumieć zapis punktu 9. formularza ofertowego, tj. 

Oferta została złożona na … stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr … do nr … 

Czy liczba stron dotyczy wyłącznie stron wg numeracji nadanej osobno w każdym z formularzy 

ofertowych na poszczególne części zamówienia? 

Ponadto, czy w związku z wymaganiem podpisania oferty kwalifikowanym podpisem cyfrowym 

należy uznać, że podpisanie tymże podpisem dokumentu będzie równoznaczne z podpisaniem 

każdej ze stron? 

Przypuszczalnie treść zapisu pktu 9. pozostała w formie stosowanej do ofert składanych w wersji 

papierowej. 

Proszę o ewentualne skorygowanie wzorów formularzy ofertowych. 

Na podstawie art. 38 ust.2 oraz ust. 4 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia 

oraz zmienił treść SIWZ: 

Odpowiedź:  



Zamawiający informuje, iż zmienił treść formularzy ofertowych stanowiących załączniki 3a, 3b i 3c. 

Zmienione formularze udostępniono na stronie internetowej. 

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiający zmienia treść Rozdziału XIII ust. 1 i ust. 2: 

 

Winno być: 

 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 07.01.2019 r. o godz. 12:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.01.2019r., o godz. 14:00 w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji 

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

 

 

GŁÓWNY GEODETA KRAJU 

dr hab. inż. Waldemar Izdebski /-/ 


