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ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)
  

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
„Opracowanie cyfrowej ortofotomapy” o nr ref. BDG-ZP.2610.33.2020.GI

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

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2019 poz.1843 z późniejszymi zmianami), Zamawiający dokonuje następującej zmiany 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na „Opracowanie cyfrowej 
ortofotomapy”:

1. W rozdziale VI, na stronie 6 SIWZ (wiersze 1 – 13), w dotychczasowej treści:

JEST:

„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 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  
wspólnie ubiegający się o zamówienie będą je spełniać łącznie.”

WINNO BYĆ:

„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 
wspólnie ubiegający się o zamówienie będą je spełniać łącznie.”

Niniejsze staje się nową treścią wskazanej części SIWZ. 

2. W treści załącznika nr 2 do SIWZ – projekt umowy:

1) w odwołaniu nr 1 na dole strony nr 2 i odwołaniu nr 2 na dole strony nr 12 :

JEST:

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

     WINNO BYĆ:

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

Niniejsze staje się nową treścią wskazanej części projektu umowy.

2)  § 6 ust. 3

JEST:
„Zamawiający dokona Kontroli przekazanych zdjęć lotniczych i wystawi protokół odbioru 
zdjęć lotniczych w terminie 40 dni od ich dostarczenia lub wezwie Wykonawcę do usunięcia 
wad w przedmiocie Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym 
niż 14 dni. Wezwanie zostanie przekazane drogą elektroniczną na adres email wskazany w 
§ 13 ust. 4 lub na inny adres email wskazany przez Wykonawcę w trakcie realizacji 
Umowy.”

WINNO BYĆ:
„Zamawiający dokona Kontroli przekazanych zdjęć lotniczych i wystawi protokół odbioru 
zdjęć lotniczych w terminie 50 dni od ich dostarczenia lub wezwie Wykonawcę do usunięcia 
wad w przedmiocie Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym 
niż 14 dni. Wezwanie zostanie przekazane drogą elektroniczną na adres email wskazany w 
§ 13 ust. 4 lub na inny adres email wskazany przez Wykonawcę w trakcie realizacji 
Umowy.”

Niniejsze staje się nową treścią § 6 ust. 3 projektu umowy.
 

3. Pozostała część dotychczasowej treści SIWZ oraz załącznika nr 2 do SIWZ – projekt 
umowy pozostaje bez zmian.

           Główny Geodeta Kraju
/-/

                                                                                      dr hab. inż. Waldemar Izdebski
                                                                                                


		2021-01-14T15:47:48+0000
	Waldemar Krzysztof Izdebski




