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dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
„Opracowanie cyfrowej ortofotomapy”

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej w dniu 28.12.2020 r. pod numerem 2020/S 252-636779.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2)

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 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje treść 
zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1: 

do SIWZ rozdział VI ust. 2 pkt 1 ppkt i 

1. Jak należy rozumieć wymagania opisane w rozdziale VI ust. 2 pkt 1 ppkt SIWZ, przy 
założeniu, że Wykonawca (członka konsorcjum) legitymujący się świadectwem 
bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia do klauzuli TAJNE, będzie 
dysponował/realizował część zadania 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 9 przy wykorzystaniu samolotu 
oraz pomiarowej kamery cyfrowej, wielkoformatowej zgodnie z zapisami punktu v i vi 
dot. „Potencjału technicznego” udostępnionych na potrzeby przedmiotowego 
zamówienia przez Konsorcjanta 1 na podstawie umowy konsorcjum. 

2. Czy od podmiotu będącego właścicielem samolotu, który na żadnym etapie umowy nie 
będzie miał dostępu do informacji niejawnych a jedynie udostępni przedmiotowy 
samolot, który będzie wykorzystany przez członka Konsorcjum, na podstawie odrębnych 
uzgodnień pomiędzy konsorcjantami, do realizacji zamówienia w zakresie dostępu do 
informacji niejawnych, wymagane jest legitymowanie się świadectwem bezpieczeństwa 
przemysłowego I stopnia o klauzuli „Tajne”? 

3. Czy od podmiotu będącego właścicielem wielkoformatowej kamery cyfrowej, 
niewyposażonej w informatyczne nośniki danych (macierze dyskowe), który na żadnym 
etapie umowy nie będzie miał dostępu do informacji niejawnych a jedynie udostępni 
przedmiotową kamerę, która będzie wykorzystana przez członka Konsorcjum, na 
podstawie odrębnych uzgodnień pomiędzy konsorcjantami, do realizacji zamówienia w 
zakresie dostępu do informacji niejawnych, wymagane jest legitymowanie się 
świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia o klauzuli „Tajne”? 

4. Czy personel pilotujący samolot musi być zatrudniony przez członka Konsorcjum, który 
będzie realizował część zadania związanego z dostępem do informacji niejawnych? 

5. Czy personel obsługujący kamerę cyfrową, zatrudniony przez członka Konsorcjum 
realizującego zadanie w zakresie dostępu do informacji niejawnych, powinien 
legitymować się poświadczeniem bezpieczeństwa o klauzuli „Tajne”?



Strona 2 z 19

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

 W związku z ww. pytaniem Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści SIWZ

Pytanie nr 2:

do Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego 

Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego w ust. 3 zawiera zapis: 
„Czynności, o których mowa w pkt 2.1 i 2.2. może wykonywać wyłącznie Wykonawca 
posiadający świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające 
zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „Tajne”. 

Czynności, o których mowa w pkt 2.1 i 2.2: 
- wykonywanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych terenów zamkniętych, 
- związane z przetwarzaniem do postaci jawnej zdjęć; 

1. Czy prawidłową interpretacją powyższych zapisów jest, iż: 
- zadania opisane wyżej może wykonywać jedynie podmiot legitymujący się śbp I stopnia do 
klauzuli „Tajne” (w tym posiadający akredytowany system BTI) natomiast może to realizować 
przy użyciu samolotu oraz kamery będącej własnością innego podmiotu, który również bierze 
udział w tym zadaniu jako jeden z Konsorcjantów, a który na żadnym etapie umowy nie będzie 
miał dostępu do informacji niejawnych, 
- Konsorcjant ten nie musi wtedy legitymować się wskazanym w instrukcji bezpieczeństwa 
przemysłowego śbp I stopnia do klauzuli „Tajne”, ponieważ de facto nie będzie fizycznie 
wykonywał zdjęć terenów zamkniętych oraz nie będzie miał dostępu do informatycznych 
nośników danych (macierze dyskowe) kamery cyfrowej oraz zobrazowań w postaci cyfrowej 
zawierających nieprzetworzony do postaci jawnej obraz terenów zamkniętych?

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

 W związku z ww. pytaniem Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści SIWZ

Pytanie nr 3:

Zamawiający w punkcie VI.2.1 SIWZ w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej wymaga posiadania przez wykonawcę: 
Świadectwa 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 „poufne/tajne” i. klauzuli „tajne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie 
zamówienia w części dla części 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 
Prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca (a w przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę 
każdy członek Konsorcjum) a także każdy Podwykonawca posiadający SBP I stopnia, który będzie 
wykonywał zdjęcia lotnicze w ramach zamówienia musi : 

1. posiadać uprawnienia do wykonywania usług lotniczych w zakresie fotogrametrii zgodnie z 
ustawą z dnia 3 lipca 2002r. Prawo Lotnicze (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1970 ze zm.) oraz aktów 
wykonawczych, w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, potwierdzone zgłoszeniem 
zarobkowych operacji specjalistycznych SPO. 

2. być faktycznym decydentem operacji lotniczych, czyli realizować prace fotolotnicze zgodnie z 
własnym zgłoszeniem SPO (Operacje Specjalistyczne) aby zapewnić ochronę danych 
niejawnych i kontrolę nad procesem pozyskiwania zdjęć lotniczych. 
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Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:

 W związku z ww. pytaniem Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści SIWZ

Pytanie nr 4:

Zamawiający w punkcie III.9 SIWZ określił, że: „Wykonawca może powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcy”. W związku z brakiem ograniczenia przez Zamawiającego 
zakresu podzlecanych prac a występowaniem na obszarze opracowania obiektów zamkniętych 
prosimy o potwierdzenie, że podwykonawca, który będzie realizował zamówienia w zakresie 
pozyskania zdjęć lotniczych i ich przetworzenia musi posiadać:

1. Świadectwa 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 „poufne/tajne” i klauzuli „tajne” lub wyższej 
w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w części dla części 1, 2, 3, 5, 6, 7, 
8, 9. 

2. posiadać uprawnienia do wykonywania usług lotniczych w zakresie fotogrametrii 
zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2002r. Prawo Lotnicze (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1970 
ze zm.) oraz aktów wykonawczych, w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, 
potwierdzone zgłoszeniem zarobkowych operacji specjalistycznych SPO 

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

 W związku z ww. pytaniem Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści SIWZ

Pytanie nr 5:

Zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Przemysłowego(IBP) - pkt 2.1. i 2.2 firma wykonująca 
fotogrametryczne zdjęcia lotnicze terenów zamkniętych, o których mowa w § 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. Nr 299, poz. 1772), oraz przetwarzająca do postaci jawnej 
zdjęcia w celu wykonania cyfrowej ortofotomapy musi posiadać świadectwo bezpieczeństwa 
przemysłowego I stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli 
„tajne”. Zgodnie z punktem 4 IBP wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, 
biorących udział w czynnościach, o których mowa w pkt. 2.1 i 2.2. IBP a także wskazać osobę 
pełniącą funkcję Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych zwanego dalej 
Pełnomocnikiem Wykonawcy. Prosimy o potwierdzenie, czy należy rozumieć, że wśród osób 
biorących udział w czynnościach, o których mowa w pkt. 2.1 i 2.2. IBP, musi być wykazany 
pilot i operator kamery, którzy muszą posiadać aktualne poświadczenia bezpieczeństwa 
upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE” oraz aktualne 
zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych.

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

 W związku z ww. pytaniem Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści SIWZ

Pytanie nr 6:
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Zamawiający w punkcie VI.2.3 SIWZ wymaga dysponowania potencjałem kadrowym: 
POTENCJAŁ KADROWY 
Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej: 
ii. 1 (jedną) osobą posiadającą doświadczenie w projektowaniu nalotów, których celem było 
pozyskanie cyfrowych zdjęć lotniczych na potrzeby opracowania cyfrowej ortofotomapy 
potwierdzone udziałem, w co najmniej 2 (dwóch) zamówieniach zakończonych do dnia 
składania ofert; 
iii. 1 (jedną) osobą posiadającą doświadczenie w zakresie wykonania aerotriangulacji zdjęć 
lotniczych potwierdzone udziałem, w co najmniej 2 (dwóch) zamówieniach zakończonych do 
dnia składania ofert; 
iv. 1 (jedną) osobą, z których każda posiada doświadczenie w zakresie wykonania pomiarów 
terenowych w technologii GPS RTK potwierdzone udziałem, w co najmniej 2 (dwóch) 
zamówieniach zakończonych do dnia składania ofert; 
Zamawiający nie precyzuje w/w punkcie czy wymaga aby Wykonawca dysponował osobami 
mogącymi zapewnić ochronę materiałów niejawnych w trakcie realizacji zamówienia, 
posiadających stosowne poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do 
informacji niejawnych oraz aktualne przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.

W celu zapewnienia spójności zapisów SIWZ i Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego oraz 
rozwiania wątpliwości i możliwości interpretacji zapisów SIWZ zwracamy się z prośbą o 
doprecyzowanie wymogu dysponowania odpowiednią kadrą, tj.: 
1. 1 (jedną) osobą do wykonywania nalotów, posiadającą uprawnienia pilota samolotu oraz 
legitymującą się poświadczeniem bezpieczeństwa upoważniającym do dostępu do informacji 
niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE”, których celem było pozyskanie cyfrowych zdjęć 
lotniczych na potrzeby opracowania cyfrowej ortofotomapy potwierdzone udziałem, w co 
najmniej 2 (dwóch) zamówieniach zakończonych do dnia składania ofert; 

2. 1 (jedną) osobą do wykonywania nalotów posiadającą doświadczenie w obsłudze 
wielkoformatowej kamery lotniczej oraz legitymującą się poświadczeniem bezpieczeństwa 
upoważniającym do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE”, 
których celem było pozyskanie cyfrowych zdjęć lotniczych na potrzeby opracowania cyfrowej 
ortofotomapy potwierdzone udziałem, w co najmniej 2 (dwóch) zamówieniach zakończonych 
do dnia składania ofert; 

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

 W związku z ww. pytaniem Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści SIWZ

Pytanie nr 7:

Zamawiający w punkcie VI.2.3 SIWZ dotyczącym potencjału kadrowego zawarł zapis: 
Uwaga: W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego niedopuszczalne jest 
wystąpienie tej samej osoby kilkukrotnie w różnych rolach w tej samej ofercie, dopuszcza się 
wystąpienie tej samej osoby maksymalnie w ramach 2 złożonych ofert. 
Zwrot „2 złożonych ofert” w wymaganiu „dopuszcza się wystąpienie tej samej osoby 
maksymalnie w ramach 2 złożonych ofert” nie jest jednoznaczny. Dany oferent może złożyć w 
postepowaniu tylko jedną ofertę. Złożenie dwóch ofert powoduje wykluczenie takiego oferenta 
z postępowania. Nie jest jasne czy zwrot ‘2 złożonych ofert’ oznacza, w tym przypadku 2 części 
zamówienia, na które są składane oddzielne formularze ofertowe przez jednego wykonawcę lub 
konsorcjum ? 
Czy może chodzi o 2 oferty składane przez 2 różnych wykonawców lub konsorcja. 
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Dodatkowo Zamawiający w punkcie VI.2.3 SIWZ dotyczącym potencjału technicznego 
wymaga dysponowania jednym samolotem i jedną kamerą w maksymalnie 4 różnych częściach 
zamówienia. W związku z tym nie jest uzasadnione wymaganie większej ilości pilotów i 
obserwatorów (1 osoba na 2 części) niż samolotów (1 samolot na 4 części). 
W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu dotyczącego 
potencjału kadrowego w formie: 
Uwaga: W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego niedopuszczalne jest 
wystąpienie tej samej osoby kilkukrotnie w różnych rolach w tej samej ofercie, dopuszcza się 
wystąpienie tej samej osoby maksymalnie w ramach 2 różnych części zamówienia a w 
przypadku pilota i obserwatora w ramach 4 różnych części zmówienia.

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

 W związku z ww. pytaniem Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści SIWZ

Pytanie nr 8:

W punkcie VI.2.1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający umieścił 
wymaganie dotyczące posiadania Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia w 
przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w części 1,2,3,5,6,7,8,9. 

W punkcie VI. Na stronie 6 SIWZ Zamawiający sformułował zapis informujący, że w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek opisany w punkcie SIWZ 
VI.2.1) winien spełniać samodzielnie każdy z Wykonawców. 

W załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) – w punkcie 
1 („Definicje”), jako „Produkty” Zamawiający wymienia 7 indywidualnych produktów 
projektu takich jak: 
1. Zdjęcia lotnicze z metadanymi i dokumentacją. 
2. Aerotriangulacja z metadanymi. 
3. Fotopunkty z metadanymi. 
4. Numeryczny model terenu (NMT) z metadanymi. 
5. Ortofotomapa z metadanymi i liniami mozaikowania. 
6. Raport cykliczny. 
7. Sprawozdanie techniczne. 

W przypadku projektów, które obejmują dużą ilość czynności lub Produktów, bardzo często 
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie (np. w ramach konsorcjów) po to aby 
dostarczyć swoje indywidulane kompetencje i doświadczenie w poszczególnych zakresach prac, 
aby móc zrealizować cały projekt poprawnie. Istotą wspólnego ubiegania się o zamówienie 
w formie np. konsorcjum jest uzupełnianie kompetencji a nie ich powielanie. Jeśli jeden 
z Wykonawców jest odpowiedzialny za wykonanie zdjęć lotniczych to zazwyczaj inny 
Wykonawca konsorcjum jest odpowiedzialny za np. pomiar polowej osnowy fotogrametrycznej, 
inny za opracowanie Aerotriangulacji a jeszcze inny Wykonawca (lub podwykonawca) może 
być odpowiedzialny np. za opracowanie Numerycznego Modelu Terenu. 

W Załączniku -nr-3-do-umowy: Wzor-Instrukcji-Bezpieczenstwa-Przemyslowego-w-zakresie-
wykonania-zdjec-lotniczych-tajne znajduje się następujący zapis : 
„ 2. Niniejsza instrukcja dotyczy czynności związanych z: 
2.1 wykonywaniem fotogrametrycznych zdjęć lotniczych terenów zamkniętych, o których mowa 
w § 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 
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rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie 
z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 299, poz. 1772), 
2.2 przetwarzaniem do postaci jawnej zdjęć, o których mowa w pkt. 2.1 w celu wykonania 
cyfrowej ortofotomapy. „ 

Jak wynika z powyższego, Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego przedstawiona przez 
Zamawiającego dotyczy wyłącznie czynności związanych z wykonaniem zdjęć lotniczych 
i przetworzeniem ich do postaci jawnej. 

Instrukcja ta nie dotyczy wykonania aerotriangulacji, pomiaru polowej osnowy 
fotogrametrycznej techniką GPS-RTK, opracowania Numerycznego Modelu Terenu, 
opracowania Ortofotomapy, Raportu Cyklicznego czy Sprawozdania Technicznego. 

W związku z tym wymaganie Zamawiającego, aby warunek SIWZ VI.2.1) spełniał samodzielnie 
każdy z Wykonawców jest bezzasadne i w sposób rażący ogranicza konkurencyjność oraz 
możliwość wykonania prac w ramach konsorcjum tym Wykonawcom (podwykonawcom), którzy 
posiadają odpowiednie doświadczenie i kompetencje aby opracować wszystkie Produkty 
wymienione w punktach 2-7 (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – w punkcie 1 
(Definicje)) a jednocześnie nie będą w jakimkolwiek zakresie brać udziału w pozyskaniu zdjęć 
lub ich przetwarzaniu do postaci jawnej. 

Trzeba bowiem wyraźnie podkreślić, że Produkty wymienione w punkcie 2-7 (SOPZ pkt 1) nie 
są w żaden sposób związane z zdjęciami przed przetworzeniem ich do postaci jawnej. 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę wymagania opisanego punkcie VI. Na 
stronie 6 SIWZ („w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek 
VI.2.1) winien spełniać samodzielnie każdy z Wykonawców”) na zapis o następującej treści:

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: 

1) warunek określony w ust. 1 niniejszego rozdziału, winien spełniać każdy z 
Wykonawców samodzielnie; 

2) warunek określony w ust. 2 pkt 1 ppkt i-( dla części 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 niniejszego 
rozdziału winien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców, w tym Wykonawca 
wykonujący czynności związane z wykonywaniem fotogrametrycznych zdjęć 
lotniczych terenów zamkniętych, o których mowa w § 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. Nr 299, poz. 1772), oraz przetwarzaniem do 
postaci jawnej zdjęć w celu wykonania cyfrowej ortofotomapy. 

3) warunek określony w ust. 2 pkt 3 ppkt i winien spełniać samodzielnie przynajmniej 
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

4) warunek określony w ust. 2 pkt 3 ppkt ii winien spełniać samodzielnie przynajmniej 
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 

5) warunek określony w ust. 2 pkt 3 ppkt iii. – vii. – zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o zamówienie będą je spełniać łącznie. 

Modyfikacja obecnej treści SIWZ W punkcie VI.2.1), pozwoli Wykonawcom ubiegać się 
o zamówienie w ramach konsorcjów, które będą uzupełniać swoje kompetencje w celu 
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dostarczenia wszystkich Produktów Projektu a jednocześnie umożliwi ocenę zdolności 
wykonawcy do realizacji przedmiotu Zamówienia, zachowując zasadę uczciwej konkurencji. 
Należy podkreślić, że za prawidłowy przebieg prac związanych z pozyskaniem zdjęć obszarów 
„tajnych” oraz ich przetwarzaniem do postaci jawnej w ramach danego konsorcjum 
odpowiada Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Jest to osoba posiadająca 
odpowiednie kompetencje i uprawnienia do tego aby w ramach konsorcjum wskazać 
jednoznacznie, które osoby w ramach konsorcjum lub podwykonawstwa mogą brać udział 
w poszczególnych czynnościach w zależności od tego, czy są one związane z przepisami 
o ochronie informacji niejawnych czy nie. Z całą pewnością Pełnomocnik ds. Ochrony 
Informacji Niejawnych w danym konsorcjum jest w stanie prawidłowo ocenić, czy pomiar 
polowej osnowy fotogrametrycznej, wykonanie Aerotriangulacji z wykorzystaniem jawnych 
zdjęć czy opracowanie Numerycznego Modelu Terenu itp. czynności podlegają przepisom 
o ochronie informacji niejawnych czy nie. W związku z tym, nie ma żadnych podstaw aby 
stwierdzić, że każdy z Wykonawców starających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi 
posiadać Świadectwo Bezpieczeństwa I Stopnia i Kancelarie Tajną w celu poprawnego 
opracowania Produktów Projektu, jeśli zakres prac w ramach konsorcjum w żaden sposób nie 
jest związany z informacjami „niejawnymi”, jak np. opracowanie aerotriangulacji 
/ortofotomapy/ Numerycznego Modelu Terenu (z wykorzystaniem zdjęć jawnych) lub pomiar 
polowej osnowy fotogrametrycznej z wykorzystaniem techniki GSP-RTK.

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

 W związku z ww. pytaniem Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści SIWZ

W związku z zadanymi zapytaniami i udzielonymi wyjaśnieniami,
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV, ust. 1 pkt 
1 Opis przedmiotu zamówienia:

JEST: 

„1) Część 1 – obejmuje 287 arkuszy Ortofotomapy w skali 1:5000 o terenowym rozmiarze
piksela 5 c m oraz 269 arkuszy Ortofotomapy w skali 1:5000 o terenowym rozmiarze
piksela 10 c m,”

WINNO BYĆ: 

„1) Część 1 – obejmuje 287 arkuszy Ortofotomapy w skali 1:5000 o terenowym rozmiarze
piksela 5 c m oraz 253 arkuszy Ortofotomapy w skali 1:5000 o terenowym rozmiarze
piksela 10 c m,”

Niniejsze staje się nową treścią wskazanej części SIWZ.

2. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV, ust. 1 pkt 
6 Opis przedmiotu zamówienia:

JEST: 

„6) Część 6 – obejmuje 327 arkuszy Ortofotomapy w skali 1:5000 o terenowym rozmiarze
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piksela 5 c m oraz 75 arkuszy Ortofotomapy w skali 1:5000 o terenowym rozmiarze piksela 
10 c m,”

WINNO BYĆ: 

„6) Część 6 – obejmuje 74 arkuszy Ortofotomapy w skali 1:5000 o terenowym rozmiarze
piksela 5 c m oraz 75 arkuszy Ortofotomapy w skali 1:5000 o terenowym rozmiarze piksela 
10 c m,”

Niniejsze staje się nową treścią wskazanej części SIWZ.

3. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział VI, ust. 2.
 Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

JEST:

„2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1
lit. b 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 „poufne/tajne”

i. klauzuli „tajne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w
części dla części 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.

UWAGA:
Instrukcję bezpieczeństwa przemysłowego dla Wykonawcy zdjęć lotniczych (do klauzuli
„poufne/tajne”) stanowi Załącznik nr 3 do umowy.

W Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego w pkt. 1 należy zastosować klauzulę:
- „tajne” dla części 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.

Dla cz. 4 nie ma terenów zamkniętych co powoduje brak wymogu posiadania świadectwa
bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia dla wykonawców składających ofertę dla tych
części;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie precyzuje w tym
zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny;
3) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca wykaże, bez względu na liczbę części na jaką składa ofertę, że w okresie ostatnich 
3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie) wykonał,: 

i. co najmniej 2 (dwiema) usługi polegającymi na pozyskaniu cyfrowych zdjęć
lotniczych i wykonaniu na ich podstawie barwnej ortofotomapy dla powierzchni co
najmniej 400 km2.
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Uwaga: w przypadku gdy wymagane usługi są częścią większych zamówień dotyczących
szerszego zakresu prac, należy bezwzględnie podać tylko wartość dotyczącą wymaganego
asortymentu prac i tylko te prace należy wymienić.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał konkretne usługi na potwierdzenie spełnienia
powyższego warunku, a nie zawierał zapisy typu „zgodne z SIWZ” lub wpisywał wymagania
podane przez Zamawiającego na zasadzie „kopiuj-wklej”.

POTENCJAŁ KADROWY
Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:

ii. 1 (jedną) osobą posiadającą doświadczenie w projektowaniu nalotów, których celem
     było pozyskanie cyfrowych zdjęć lotniczych na potrzeby opracowania cyfrowej
     ortofotomapy potwierdzone udziałem, w co najmniej 2 (dwóch) zamówieniach
     zakończonych do dnia składania ofert;
iii. 1 (jedną) osobą posiadającą doświadczenie w zakresie wykonania aerotriangulacji
     zdjęć lotniczych potwierdzone udziałem, w co najmniej 2 (dwóch) zamówieniach
     zakończonych do dnia składania ofert;
iv. 1 (jedną) osobą, z których każda posiada doświadczenie w zakresie wykonania
     pomiarów terenowych w technologii GPS RTK potwierdzone udziałem, w co
     najmniej 2 (dwóch) zamówieniach zakończonych do dnia składania ofert;

Uwaga: W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego niedopuszczalne jest
wystąpienie tej samej osoby kilkukrotnie w różnych rolach w tej samej ofercie, dopuszcza się
wystąpienie tej samej osoby maksymalnie w ramach 2 złożonych ofert.

POTENCJAŁ TECHNICZNY:
Wykonawca będzie dysponować, na etapie realizacji umowy, sprzętem, narzędziami
i urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia, co najmniej:

v.  1 (jednym) samolotem przeznaczonym do wykonywania zdjęć fotogrametrycznych,  
     posiadającym możliwość zamontowania kamery pomiarowej, o której mowa poniżej  
     (ppkt. vii);
vi. 1 (jedną) wielkoformatową, pomiarową kamerą cyfrową na stabilizowanym zawieszeniu,  
     wyposażoną w elektroniczny system kompensacji rozmazania obrazu, umożliwiającą  
     wykonanie zdjęć barwnych RGB.

Uwaga: W przypadku wymagań dotyczących potencjału technicznego dopuszczalne jest
dysponowanie tym samym sprzętem w maksymalnie 4 różnych częściach zamówienia.

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:

1) warunek określony w ust. 1 niniejszego rozdziału, winien spełniać każdy z 
Wykonawców samodzielnie;

2) warunek określony w ust. 2 pkt 1 ppkt i-( dla części 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 niniejszego 
rozdziału winien spełniać samodzielnie każdy z Wykonawców,

3) warunek określony w ust. 2 pkt 3 ppkt i winien spełniać samodzielnie przynajmniej 
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

4) warunek określony w ust. 2 pkt 3 ppkt ii winien spełniać samodzielnie przynajmniej
            jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

5) warunek określony w ust. 2 pkt 3 ppkt iii. – vii. – zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy
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            wspólnie ubiegający się o zamówienie będą je spełniać łącznie.”

WINNO BYĆ:
 

„2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy zgodnie z art. 22 ust. 1  
lit. b ustawy Pzp spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej   

a) 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: 

i. „tajne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia dla 
części 1, 6 i 8,

ii. „poufne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia dla 
części 2, 7 i 9.

b) spełniają wymagania określone w lit. a) lub spełniają wymagania określone w ustawie 
o ochronie informacji niejawnych w szczególności dotyczące zatrudnienia 
pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz posiadania  akredytowanego 
systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych 
o klauzuli „zastrzeżone”, w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia dla części 
3 i 5.

Uwaga: W przypadku  wykonawców,  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
podwykonawców oraz podmiotów udostępniających zasoby, każdy z nich winien spełniać 
samodzielnie odpowiednio warunki, o których mowa w lit. a) lub b).  

Instrukcję bezpieczeństwa przemysłowego dla Wykonawców zdjęć lotniczych (do klauzuli 
„poufne lub tajne”) stanowi Załącznik nr 3 do umowy.

Instrukcję bezpieczeństwa przemysłowego do klauzuli:

- „tajne” należy stosować w odniesieniu do części 1, 6 i 8,  
- „poufne” należy stosować w odniesieniu do części 2, 7 i 9.  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie 
żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w 
sposób szczególny;  

3) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej: 

 

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Wykonawca wykaże, bez względu na liczbę części na jaką składa ofertę, że w okresie 
ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał,:  

i. co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na pozyskaniu cyfrowych zdjęć lotniczych 
i wykonaniu na ich podstawie barwnej ortofotomapy dla powierzchni co najmniej 
400 km2. 

Uwaga: W przypadku gdy wymagane usługi są częścią większych zamówień dotyczących 
szerszego zakresu prac, należy bezwzględnie podać tylko wartość dotyczącą wymaganego 
asortymentu prac i tylko te prace należy wymienić. 



Strona 11 z 19

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał konkretne usługi na potwierdzenie 
spełnienia powyższego warunku, a nie zawierał zapisy typu „zgodne z SIWZ” lub wpisywał 
wymagania podane przez Zamawiającego na zasadzie „kopiuj-wklej”. 

 

POTENCJAŁ KADROWY

Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:  

ii. 1 (jedną) osobą posiadającą doświadczenie w projektowaniu nalotów, których 
celem było pozyskanie cyfrowych zdjęć lotniczych na potrzeby opracowania 
cyfrowej ortofotomapy potwierdzone udziałem, w co najmniej 2 (dwóch) 
zamówieniach zakończonych do dnia składania ofert; 

iii. 1 (jedną) osobą posiadającą doświadczenie w zakresie wykonania aerotriangulacji 
zdjęć lotniczych potwierdzone udziałem, w co najmniej 2 (dwóch) zamówieniach 
zakończonych do dnia składania ofert; 

iv. 1 (jedną) osobą, posiadająca doświadczenie w zakresie wykonania pomiarów 
terenowych w technologii GPS RTK potwierdzone udziałem, w co najmniej 2 
(dwóch) zamówieniach zakończonych do dnia składania ofert;

v. w przypadku realizacji zamówienia dla części 1, 2, 6, 7, 8, i 9 będzie dysponował 
co najmniej jednym pilotem,  jednym operatorem kamery fotogrametrycznej oraz 
zatrudniał co najmniej jedną osobę posiadającą doświadczenie w przetwarzaniu 
cyfrowych zdjęć lotniczych - posiadających odpowiednie (tj. do klauzuli „poufne” 
lub „tajne”)  poświadczenie bezpieczeństwa, o którym mowa w obowiązującej 
ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji  niejawnych, a także 
zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,

vi. w przypadku realizacji zamówienia dla części 3 i 5 będzie dysponował co najmniej 
jednym pilotem,  jednym operatorem kamery fotogrametrycznej oraz zatrudniał co 
najmniej jedną osobę posiadającą doświadczenie w przetwarzaniu cyfrowych zdjęć 
lotniczych - posiadających upoważnienia do przetwarzania informacji niejawnych 
o klauzuli „zastrzeżone” lub poświadczenia bezpieczeństwa, o których mowa w 
ppkt v, a także zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji 
niejawnych.

Uwaga: W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego niedopuszczalne jest 
wystąpienie tej samej osoby kilkukrotnie w różnych rolach w tej samej ofercie, dopuszcza się 
wystąpienie  tej samej osoby maksymalnie w ramach 4 różnych częściach zamówienia . 

 
POTENCJAŁ TECHNICZNY:

Wykonawca powinien dysponować, na etapie realizacji umowy, sprzętem, narzędziami  i 
urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia, co najmniej: 

vii. 1 (jednym) samolotem przeznaczonym do wykonywania zdjęć 
fotogrametrycznych, posiadającym możliwość zamontowania kamery pomiarowej, 
o której mowa poniżej (ppkt. viii); 

viii. 1 (jedną) wielkoformatową, pomiarową kamerą cyfrową na stabilizowanym 
zawieszeniu, wyposażoną w elektroniczny system kompensacji rozmazania 
obrazu, umożliwiającą wykonanie zdjęć barwnych RGB. 
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Uwaga: W przypadku wymagań dotyczących potencjału technicznego dopuszczalne jest 
dysponowanie tym samym sprzętem w maksymalnie 4 różnych częściach zamówienia. 
 
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: 
1) warunek określony w ust. 1 niniejszego rozdziału, winien spełniać każdy  z Wykonawców 

samodzielnie;  
2) warunek określony w ust. 2 pkt 1 (dla części 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9) niniejszego rozdziału 

winien spełniać samodzielnie każdy z Wykonawców,  
3) warunek określony w ust. 2 pkt 3 ppkt i. - viii. winien być spełniony łącznie przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 

Niniejsze staje się nową treścią wskazanej części SIWZ.

4. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział VIII, ust. 1 pkt 
1 UWAGA  - Wykaz  oświadczeń, dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków oraz brak podstaw do wykluczenia:

JEST:

„UWAGA: 

Wymóg złożenia oświadczenia JEDZ dotyczy również: 

1) Wykonawców - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia - składa każdy z Wykonawców (konsorcjantów); 

2) podmiotów trzecich - JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca, jeżeli powołuje się na 
zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału  w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji: 

a) JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta  z zasobów 
podmiotu trzeciego; 

b) JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia dotyczy zarówno 
sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji 
zamówienia, jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie. 

WINNO BYĆ:

„UWAGA: 
Wymóg złożenia oświadczenia JEDZ dotyczy również: 

1) Wykonawców - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia - składa każdy z Wykonawców (konsorcjantów);

2) podmiotów trzecich - JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca, jeżeli powołuje się 
na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału  w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji: 
a) JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta  z 

zasobów podmiotu trzeciego; 
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b) JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia dotyczy zarówno 
sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji 
zamówienia, jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie.

3) podwykonawców innych niż podmioty trzecie udostępniające zasoby – JEDZ  
podwykonawcy Wykonawca składa, jeżeli zamierza powierzyć wykonanie części   
zamówienia podwykonawcom.  Jeżeli osoba podwykonawcy nie jest znana Wykonawcy 
na etapie składania ofert, dokument JEDZ oraz dokumenty wymienione  w ust.3 pkt 1-4 
należy złożyć Zamawiającemu nie później, niż przed zawarciem umowy Wykonawcy z 
podwykonawcą.

Niniejsze staje się nową treścią wskazanej części SIWZ.

5. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział VIII, ust. 3 pkt 
4 UWAGA -  Wykaz  oświadczeń, dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków oraz brak podstaw do wykluczenia:

JEST:

„UWAGA: 

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu 
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1 - 4.” 

WINNO BYĆ:

UWAGA: 

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp lub zamierza powierzyć 
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1 - 4. 

Niniejsze staje się nową treścią wskazanej części SIWZ.

6. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział VIII, ust. 4 
Wykaz  oświadczeń, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków oraz 
brak podstaw do wykluczenia:

JEST:

„4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, na
wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp złoży:

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” lub wyższej w przypadku ubiegania 
się o udzielenie zamówienia dla części 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9;

2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 
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oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. Wzór usług stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ;

3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu 
osób stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie 
do dysponowania tymi zasobami; wzór stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ;”

WINNO BYĆ:

„4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp złoży:
 

1) kopię świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia w rozumieniu ustawy z 
dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych potwierdzającą pełną zdolność 
do ochrony informacji niejawnych o odpowiedniej klauzuli „poufne” lub „tajne” lub 
wyższej oraz oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w Rozdz. VI ust. 2 pkt 
3 ppkt v, w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia dla części 1, 2, 6, 7, 8, 9. 
Niniejszy przepis stosuje się odpowiednio do podmiotów trzecich udostępniających 
zasoby oraz podwykonawców. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ;

2) kopię świadectwa, o którym mowa w pkt 1) lub oświadczenie o spełnianiu przez 
Wykonawcę wymagań w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli 
„zastrzeżone” określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 
niejawnych oraz wymagań, określonych w Rozdz. VI ust. 2 pkt 3 ppkt vi, w przypadku 
ubiegania się o udzielenie zamówienia dla części 3 i 5. Niniejszy przepis stosuje się 
odpowiednio do podmiotów trzecich udostępniających zasoby oraz podwykonawców. 
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 12 do SIWZ;

3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich  
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 
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ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. Wzór usług stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ; 

4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu 
osób stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 

5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie 
do dysponowania tymi zasobami; wzór stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ „

Niniejsze staje się nową treścią wskazanej części SIWZ.

7. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział VIII, ust. 5 
UWAGA - Wykaz  oświadczeń, dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków oraz brak podstaw do wykluczenia:

JEST:

„UWAGA:
UWAGA: 
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznych lub 
zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp zobowiązany jest 
oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 3 udowodnić Zamawiającemu, że realizując 
zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności 
przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda: 

1) w przypadku warunków, o których mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt. 3 lit. i -vii dokumentów; 
2) oświadczenia Wykonawcy określającego: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia, 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

WINNO BYĆ:

„UWAGA: 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznych lub 
zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp zobowiązany 
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jest oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 3 udowodnić Zamawiającemu, że 
realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w 
szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W celu oceny, czy 
Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający 
żąda w przypadku warunków, o których mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt. 3 ppkt i -viii 
następujących dokumentów; 
1) oświadczenia Wykonawcy określającego:  

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

2) zobowiązania podmiotu, o którym mowa w pkt 1, do oddania zamawiającemu do   
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia    

Niniejsze staje się nową treścią wskazanej części SIWZ.

8. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XIII ust.1, 2, 3  
Miejsce oraz termin składania i otwarcia oferty:

JEST:

„1. Termin składania ofert upływa w dniu 02.02.2021 r. o godz. 12:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2020 r., o godz. 14:00 w siedzibie Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3121
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza
prywatnego.”

WINNO BYĆ:

„1. Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2021 r. o godz. 12:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2020 r., o godz. 14:00 w siedzibie Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3121
3. Otwarcie ofert następuje poprzez  witrynę internetową: miniportal.uzp.gov.pl „ 

Niniejsze staje się nową treścią wskazanej części SIWZ.

9. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział X, 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WACIUM 

JEST:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości:  

Dla części 1 35 000,00 Trzydzieści piec tysięcy 

Dla części 2 29 000,00 Dwadzieścia dziewięć  
tysięcy 
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Dla części 3 39 000,00 Trzydzieści dziewięć tysięcy 

Dla części 4 22 000,00 Dwadzieścia dwa tysiące 

Dla części 5 56 000,00 Pięćdziesiąt sześć tysięcy 

Dla części 6 30 000,00 Trzydzieści  tysięcy 

Dla części 7 16 000,00 Szesnaście tysięcy 

Dla części 8 12 000,00 Dwanaście tysięcy 

Dla części 9 18 000,00 Osiemnaście tysięcy 

WINNO BYĆ:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości:  

Dla części 1 35 000,00 Trzydzieści piec tysięcy 

Dla części 2 29 000,00 Dwadzieścia dziewięć  
tysięcy 

Dla części 3 39 000,00 Trzydzieści dziewięć tysięcy 

Dla części 4 22 000,00 Dwadzieścia dwa tysiące 

Dla części 5 56 000,00 Pięćdziesiąt sześć tysięcy 

Dla części 6 10 000,00 Dziesięć  tysięcy 

Dla części 7 16 000,00 Szesnaście tysięcy 

Dla części 8 12 000,00 Dwanaście tysięcy 

Dla części 9 18 000,00 Osiemnaście tysięcy 

10. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XX  Załączniki 
do SIWZ:

JEST:

„Załącznikami do SIWZ są:

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 (…)
Załącznik nr 10 Klucz publiczny, identyfikator postępowania”

WINNO BYĆ:

„Załącznikami do SIWZ są:

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
(…)
Załącznik nr 10 Identyfikator postępowania, Instrukcja użytkownika 

miniPortalu
Załącznik Nr 11 Wzór oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych w 

Rozdz. VI ust. 2 pkt 3 ppkt v SIWZ
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Załącznik Nr 12                                 Wzór oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę 
wymagań w zakresie dostępu do informacji niejawnych o 
klauzuli „zastrzeżone”

Niniejsze staje się nową treścią wskazanej części SIWZ.

Powyższe zmiany treści SIWZ, wymagają dokonania 
następujących zmian treści załączników do SIWZ:

11. Zmiana treści załącznika nr 2 do SIWZ – projekt umowy:

1) w odwołaniu nr 1 na dole strony nr 2 :

JEST:
„ 1 Dotyczy części:1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9”

     WINNO BYĆ:
„ 1 Dotyczy klauzuli „tajne” dla części 1, 6 i 8; dotyczy klauzuli „poufne” dla części 2, 7 i 9.”

2) w odwołaniu nr 2 na dole strony nr 12:

JEST:
„ 2 Dotyczy części:1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9”

WINNO BYĆ:
„ 2 Dotyczy klauzuli „tajne” dla części 1, 6 i 8; dotyczy klauzuli „poufne” dla części 2, 7 i 9.”

3) w §13 ust 4 pkt 1:

JEST:
„4. Wykonawca i Zamawiający ustalają, iż do kierowania i koordynowania spraw związanych 
z realizacją umowy wyznaczają wymienione poniżej osoby: 
1) Ze strony Zamawiającego: 
Renata Brzozowska, e-mail: renata brzozowska@gugik.gov.pl, tel.: +48 (22) 563-13-44; 
Krzysztof Dworakowski, e-mail: krzysztof.dworakowski@gugik.gov.pl, tel. (22) 532-25-32; 
Mariusz Maciak, e-mail: mariusz.maciak@gugik.gov.pl , tel.: +48 (22) 532-25-39.”

WINNO BYĆ:
„4. Wykonawca i Zamawiający ustalają, iż do kierowania i koordynowania spraw związanych 
z realizacją umowy wyznaczają wymienione poniżej osoby: 
1) Ze strony Zamawiającego: 
Renata Brzozowska, e-mail: renata.brzozowska@gugik.gov.pl, tel.: +48 (22) 563-13-44; 
Krzysztof Dworakowski, e-mail: krzysztof.dworakowski@gugik.gov.pl, tel. (22) 532-25-32; 
Mariusz Maciak, e-mail: mariusz.maciak@gugik.gov.pl , tel.: +48 (22) 532-25-39.
Marek Sobieszek, e-mail: marek.sobieszek@gugik.gov.pl , tel.: +48 (22) 563-14-37.”

Niniejsze staje się nową treścią wskazanej części projektu umowy.

10. Zmiana treści Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu 
Zamówienia (SOPZ):
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1) w rozdziale 4.3.  Terminy wykonania nalotów. Termin nalotu:

JEST: 
„01.03-30.04.2021”

WINNO BYĆ:
„Od dnia zawarcia umowy do 30.04.2021”

Niniejsze staje się nową treścią wskazanej części Załącznika nr 1 do SIWZ.

11. Zmiana treści Załącznika nr 1 do SOPZ – zmieniono obszar opracowania dla 
części 1 i 6:

W części 1 dla ortofotomapy 10 cm – zmniejszono zakres opracowania wynoszący 269 
arkuszy o 16 arkuszy obejmujących Miasto Kołobrzeg. Obecna liczba arkuszy 
ortofotomapy do wykonania wynosi 253.

W części 6 dla ortofotomapy 5 cm – zmniejszono zakres opracowania wynoszący 327 
arkuszy o 253 arkuszy obejmujących Miasto Warszawę. Obecna liczba arkuszy 
ortofotomapy do wykonania wynosi 74

12. Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

1) trzy udostępnione załączniki : 

a) „Załącznik nr 3 do umowy – Wzór Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego 
w zakresie wykonywania zdjęć lotniczych (tajne)”,

b) „Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego”,
c) „Załącznik nr 1 do SOPZ – obszar opracowania”.

– zostały anulowane,

2) Zamawiający dodał zmienione oraz nowe załączniki pod nazwą:

a) „Załącznik nr 3 do umowy – Wzór Instrukcji Bezpiecz Przem (tajne,poufne) – 
zmieniony”,

b) „Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego – zmieniony”, 
c) „Załącznik nr 1 do SOPZ – obszar opracowania” – zmieniony”,
d) „Załącznik 11 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu wymagań 

określonych w Rozdz. VI ust. 2 pkt 3 ppkt v SIWZ - dodany 
e) „Załącznik 12 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę 

wymagań w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli 
„zastrzeżone” – dodany

13. Wskutek przedmiotowych zmian, zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o 
zamówieniu

           Główny Geodeta Kraju
/-/

                                                                                      dr hab. inż. Waldemar Izdebski
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