Warszawa, 21 kwietnia 2017 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA

GŁÓWNY GEODETA KRAJU

BO-ZP.2610.12.2017.KN.ZSIN – Faza II
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod
nazwą: „Weryfikacja realizacji procesu dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków do
wymagań ZSIN – Faza II” BO-ZP.2610.12.2017.KN.ZSIN – Faza II

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, 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”, dokonuje
modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
1. W Rozdziale XI SIWZ pkt 8 zmienia się zapis:
Było:
8. Na treść oferty składa się formularz oferty z wykorzystaniem wzoru Załącznika nr 3 do SIWZ.
Jest:
8. Jeżeli Wykonawca zamierza ubiegać się o dodatkowe punkty w ramach kryterium oceny ofert
„Weryfikacja modernizacji EGiB (W)”, Zamawiający wymaga złożenia wraz z formularzem
ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ również załącznika nr 2 do formularza
ofertowego.
2. W Rozdziale XIV SIWZ zmienia się pkt 2.3:
Było:
2.3. Zasady oceny kryterium Weryfikacja modernizacji EGiB (W):
1) ocena kryterium Weryfikacja modernizacji EGiB (W) będzie dokonywana na podstawie
wypełnionego przez Wykonawcę formularza ofertowego;
2) Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium Weryfikacja modernizacji EGiB
(W):

a) 0 pkt za brak usług polegających na weryfikacji modernizacji wykonanej w trybie art. 24a
ustawy Pgik
b) 5 pkt za 1 usługę polegającą na weryfikacji modernizacji wykonanej w trybie art. 24a ustawy
Pgik
c) 10 pkt za 2 usługi polegające na weryfikacji modernizacji wykonanej w trybie art. 24a ustawy
Pgik
Minimalna ilość Weryfikacji modernizacji EGiB wynosi 0 (zero) usług,
Maksymalna ilość Weryfikacji modernizacji EGiB wynosi 2 (dwie) usługi.
Przez weryfikację modernizacji EGiB, Zamawiający rozumie wykonaną usługę polegającą na kontroli
wyników prac, które wykonane zostały w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków
przeprowadzonej w trybie art. 24a ustawy Pgik.
Uwaga:
W przypadku wskazania przez Wykonawcę więcej niż dwóch usług polegających na weryfikacji
modernizacji wykonanej w trybie art. 24a ustawy Pgik, Zamawiający przydzieli max 10 pkt,
Jest:
2.3. Zasady oceny kryterium Weryfikacja modernizacji EGiB (W):
1) ocena kryterium Weryfikacja modernizacji EGiB (W) będzie dokonywana na podstawie
wypełnionego przez Wykonawcę Wykazu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
z punktowanym doświadczeniem, który stanowi załącznik nr 2 do formularza ofertowego
(Załącznika nr 3 do SIWZ),
2) Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium Weryfikacja modernizacji EGiB
(W) odpowiednią liczbę punktów,
3) ocena będzie dokonywana na podstawie liczby osób wskazanych przez Wykonawcę
w załączniku nr 2 do formularza ofertowego. Wykonawca w załączniku nr 2 do formularza
ofertowego ma obowiązek wskazać wyłącznie te osoby, które będą uczestniczyły w realizacji
zamówienia,
4) Zamawiający przyzna punkty za korzystniejsze, z punktu widzenia właściwej realizacji
zamówienia, doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia wymaganych
postanowieniami określonymi w Rozdziale V SIWZ pkt 2.1), 2.2), 2.3),
5) Zamawiający przyzna po 1 pkt (maks. 10 pkt) za każdą osobę jeżeli:
a) odnośnie osoby, o której mowa w Rozdziale V SIWZ pkt 2.1), Zamawiający przyzna 1 pkt
(maks. 1 pkt), jeżeli wskazana osoba w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem
terminu składania ofert uczestniczyła jako kierownik lub specjalista przy realizacji,
zakończonej do dnia składania ofert, usługi polegającej na weryfikacji wykonania
modernizacji EGiB przeprowadzonej w trybie art. 24a ustawy Pgik, o łącznej wartości usługi
nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto.
b) odnośnie osób, o których mowa w Rozdziale V SIWZ pkt 2.2), Zamawiający przyzna po 1
pkt za każdą osobę (maks. 3 pkt), jeżeli wskazane osoby w okresie ostatnich 10 (dziesięciu)
lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyły jako kierownik lub specjalista przy
realizacji, zakończonej do dnia składania ofert, usługi polegającej na weryfikacji wykonania
modernizacji EGiB przeprowadzonej w trybie art. 24a ustawy Pgik, o łącznej wartości usługi
nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto.
c) odnośnie osób, o których mowa w Rozdział V SIWZ pkt 2.3), Zamawiający przyzna po 1 pkt
za każdą osobę (maks. 6 pkt), jeżeli wskazane osoby w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat
przed upływem terminu składania ofert uczestniczyły jako kierownik lub specjalista przy
realizacji, zakończonej do dnia składania ofert, usługi polegającej na weryfikacji wykonania
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6) w przypadku, gdy usługi, o których mowa w pkt 5, polegające na weryfikacji wykonania
modernizacji EGiB przeprowadzonej w trybie art. 24a ustawy Pgik, o łącznej wartości usługi nie
mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto realizowane były łącznie z innymi usługami, Wykonawca
musi bezwzględnie określić wartość brutto tylko tej usługi, która dotyczyła wykonania
weryfikacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej w trybie art. 24a
ustawy Pgik.
7) Zamawiający informuje, że nie będzie możliwe uzupełnienie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp
na etapie oceny oferty „Wykazu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia z punktowanym
doświadczeniem” w zakresie kryterium Weryfikacja modernizacji EGiB (W), ponieważ składa
się on na część oferty.
8) w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi do oferty załącznika nr 2 „Wykazu osób
wyznaczonych do realizacji zamówienia z punktowanym doświadczeniem” do Załącznika nr 3
do SIWZ (formularz ofertowy), Zamawiający nie przyzna punktów w ramach kryterium oceny
ofert Weryfikacja modernizacji EGiB (W).
3. Zmienia się Załącznik nr 3 do SIWZ „Wzór formularza ofertowego”. Zmieniony Załącznik nr 3 zostanie
opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Do Załącznika nr 3 do SIWZ dodaje się załącznik nr 2 ”Wykaz osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia z punktowanym doświadczeniem”. Załącznik nr 2 zostanie opublikowany na stronie
internetowej Zamawiającego.
5. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej ujednolicony tekst SIWZ, zawierający wszystkie zmiany
wprowadzone niniejszym pismem.
6. Pozostałe warunki przetargu nie ulegają zmianie, w tym termin składania i otwarcia ofert.
7. Zamawiający informuje, iż w wyniku zmiany treści SIWZ nie jest wymagana zmiana treści ogłoszenia
o zamówieniu.
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