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Warszawa, 29 marca 2016 r. 

         
   

         RZECZPOSPOLITA  POLSKA 

GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU 
 

Kazimierz Bujakowski 
 

BO-ZP.2160.10.2016.GI.CAPAP 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Pozyskanie danych wysokościowych” nr referencyjny BO-
ZP.2610.10.2016.GI.CAPAP 

 

 

WYJAŚNIENIE TRE ŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający – Główny 

Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wspólnej 2, 00-926 

Warszawa zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

Poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 

W odniesieniu do oficjalnego przetargu (2016 / S 051-085248) „Polska-Warszawa: Usługi 

gromadzenia oraz scalanie danych”, my, Przeglądy Aerodata międzynarodowe, chciałby, aby 

ubiegać się o Specyfikacje i dokumenty dodatkowe do wyżej wymienionego projektu.  

Odpowiedź 1  

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie 2016 / S 051-085248 zostało unieważnione. Prawidłowe 

ogłoszenie dotyczące przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w dniu 

17.03.2016r. pod numerem 2016 / S 054-090693, a Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz z załącznikami została udostępniona na stronie Zamawiającego: 

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-

4-pkt-8-pzp/pozyskanie-danych-wysokosciowych  
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Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie skaningu laserowego dla Standardu 2 w jednym pasie 

skanowania z gęstością co najmniej 12 punktów na m2, czy warunkiem koniecznym jest 

wykonanie skanowania w Standardzie 2 i osiągnięcie co najmniej 12 punktów na m2 poprzez 

skanowanie w dwóch poprzecznych względem siebie pasach z gęstością co najmniej 6 punktów 

na m2 dla jednego pasa?  

Odpowiedź 2  

Zgodnie z zapisami Rozdziału VI.2.2 ust. 2 Załącznika nr 1 do SIWZ (SOPZ) Blok LIDAR 

Wykonawca zobowiązany jest pokryć danymi LIDAR z dwóch niezależnych nalotów  

o prostopadłym ułożeniu szeregów. Ponadto zgodnie z zapisami Rozdziału VII.2.3 ust. 1 

Załącznika nr 1 do SIWZ (SOPZ) gęstość punktów laserowych musi być większa lub równa 

6,0 punktów/m2 dla pojedynczego pasa skanowania. 

Pytanie 3 

Mam nadzieję, że ten e-mail znajduje się dobrze. 

Zastanawiałem się, czy można może nam pomóc w (2016 / S 051-085248) "Polska-Warszawa: 

gromadzenia i konsolidacji dokumentacji przetargowej danych, aby uzyskać lepszy wgląd  

w procesie przetargowym oraz wyrazić nasze zainteresowanie ogłoszeniu o zamówieniu. 

Odpowiedź 3  

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie 2016 / S 051-085248 zostało unieważnione. Prawidłowe 

ogłoszenie dotyczące przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w dniu 

17.03.2016r. pod numerem 2016 / S 054-090693 a Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz z załącznikami została udostępniona na stronie Zamawiającego: 

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-

4-pkt-8-pzp/pozyskanie-danych-wysokosciowych  

 

ZMIANA TRE ŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zawiadamia, iż zmienia treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 
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Zapis w Rozdziale V SIWZ – „Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających” 

zmienia się na nastepujący: 

„Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie trzech lat od udzielenia 

przedmiotowego zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień 

uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego, polegające na 

pozyskaniu danych wysokościowych dla każdej z Części 5, 6, 7. 

Przedmiotem planowanych zamówień uzupełniających będzie 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, a także lotniczych zdjęć barwnych. Sposób realizacji prac w ramach 

zamówień uzupełniających odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji 

zamówienia podstawowego opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień uzupełniających w poszczególnych 

częściach ustalona zostanie na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z metodyką 

przyjętą podczas szacowania zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem zmian cen 

rynkowych.” 

Zamawiający zmienia treść następujących załączników do SIWZ: 

− załącznika nr 4 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

− załącznika nr 5 - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, 

− załącznika nr 6 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, 

− załącznika nr 8 - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 

− załącznika nr 9 - Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia i urzadzeń technicznych dostępnych 

Wykonawcy. 

 
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie: 

termin składania ofert upływa w dniu 26.04.2016 r. o godzinie 12:00, 

termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 26.04.2016 r.o godzinie 12:30. 

 

Załączniki:  

− zmieniony załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu, 

− zmieniony załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, 

− zmieniony załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, 
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− zmieniony załącznik nr 8 - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia, 

− zmieniony załącznik nr 9 - Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia i urzadzeń technicznych 

dostępnych Wykonawcy. 

 
 

Z upoważnienia Głównego Geodety Kraju  
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU 

 - / - 
Jacek Jarząbek 

 


