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Warszawa, 19.10.2016 r. 

         
   

         RZECZPOSPOLITA  POLSKA 

GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU 
 

 

BO-ZP.2610.28.2016.KN.ZSIN II.K-GESUT 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostosowanie baz danych EGiB 

do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie 

danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych 

GESUT”- nr referencyjny BO-ZP.2610.28.2016.KN.ZSIN II.K-GESUT 

 

ZMIANA TRE ŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zamawiający – Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Wspólnej 2, 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”, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i zamieszcza na 

stronie internetowej Zamawiającego następujące dokumenty: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia –zmiana z dnia 19.10.2016 r. 

2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 1.1-1.n do SIWZ - zmiana 
z dnia 19.10.2016 r. 

3. Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2a do SIWZ - zmiana z dnia 19.10.2016 r. 

4. Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2b do SIWZ – zmiana z dnia 19.10.2016 r. 

5. Wzór protokołu odbioru, stanowiący załącznik nr 2 do Wzoru Umowy ( zał nr 2a i 2b do 
SIWZ) zmiana z dnia 19.10.2016 r. 

6. Opis sposobu obliczania ceny, stanowiący załącznik nr 2.1a do SIWZ - zmiana z dnia 
19.10.2016 r. 

7. Opis sposobu obliczania ceny, stanowiący załącznik nr 2.1b do SIWZ - zmiana z dnia 
19.10.2016 r. 
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8. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ - zmiana z dnia 19.10.2016 r. 

9. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - plik „JEDZ espd GUGiK 
[28].xml” i plik w wersji PDF, - stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ -  zmiana z dnia 
19.10.2016 r. 

10. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej – stanowiący załącznik nr 5 
do SIWZ - zmiana z dnia 19.10.2016 r. 

11. Instrukcja wypełniania JEDZ – stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ - zmiana z dnia 
19.10.2016 r. 

12. Wzór wykazu wykonanych usług, stanowiący załącznik nr 7a do SIWZ- zmiana z dnia 
19.10.2016 r. 

13. Wzór wykazu wykonanych usług,stanowiący załącznik nr 7b do SIWZ- zmiana z dnia 
19.10.2016 r. 

14. Wzór wykazu osób stanowiący załącznik nr 8a do SIWZ zmiana z dnia 19.10.2016 r. 

15. Wzór wykazu osób stanowiący załącznik nr 8b do SIWZ zmiana z dnia 19.10.2016 r.  

16. Dodaje się Załącznik nr 5 do OPZ – Wzór harmonogramu prac (dotyczy OPZ_GESUT). 

17. Dodaje się Załącznik nr 6 do OPZ – Wymagania co do liczby jednostek ewidencyjnych 
GESUT przekazywanych do odbioru (dotyczy OPZ_GESUT). 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że zmienia termin składania 

i otwarcia ofert. 

Termin składania ofert upływa w dniu 10.11.2016 r. o godzinie 12:00 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11.2016 r. o godzinie 12:30 

 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu została przekazana do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej 

w dniu 19.10.2016 r. i zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego po opublikowaniu  

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

 Z upoważnienia Głównego Geodety Kraju 
DORADCA GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU 

- / - 

Adrian Przepiórka 


