
 
 

RZECZPOSPOLITA  POLSKA 

GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU 
 

 

         

BO-ZP.2610.32.2016.GI.CAPAP 

 

Warszawa,  6  grudnia 2016 r.  

  

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: Pozyskanie danych wysokościowych w części 6 i 7” nr referencyjny 

BO-ZP.2610.32.2016.GI.CAPAP oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom 

następujące części zamówienia. 

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” 

działając na podstawie przepisu 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 z późn. zm) przekazuje treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

 

 

Pytanie  1 

Czy w związku z unieważnieniem cz. 6 i 7 postępowania „Pozyskanie danych wysokościowych" 

nr referencyjny BO-ZP.2610.82-2015.GI CAPAP na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U- z 2015 r. poz, 2164), Zamawiający 

przewiduje zwiększyć budżet przewidziany na realizację zamówienia? 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający informuje, że na obecnym etapie nie potrafi stwierdzić czy kwoty zaoferowane  

w ofercie przez Wykonawców będą przekraczały kwotę jaka Zamawiający przewiduje na realizacje 



tego zamówienia. W związku z powyższym zadane pytanie należy uznać za bezzasadne. Ponadto nie 

dotyczy ono zapytania o treść SIWZ zgodnego z art.38 Pzp. 

Pytanie 2  

Jaka jest aktualna szacunkowa wartość zamówienia dla każdej z części? 

Odpowiedź 2 

Zamawiający informuje, że nie ma obowiązku informowania o szacunkowej wartości zamówienia na 

obecnym etapie postępowania.  

Pytanie 3 

Czy istnieje możliwość uzyskania pliku wektorowego z pełnym zakresem arkuszy oddzielnego dla 

części 6 i części 7. Z obecnych danych znajdujących się w załącznikach nie można wywnioskować, 

który obszar to, która część.  

 

Odpowiedź 3 

Zgodnie z zapisami rozdziału II ust. 2 SOPZ stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ Zamawiający 

wskazał, iż obszar opracowania obejmuje obszar wykazany w Załączniku Nr 2 do warunków 

technicznych (SOPZ) dla Części 6,7.Wskazany załącznik pozwala na jednoznaczne określenie 

obszaru opracowania dla poszczególnej części poprzez przefiltrowanie warstwy po atrybucie 

CZESC. 

 

 

Z upoważnienia Głównego Geodety Kraju 

p.o. ZASTĘPCA GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU 

- / - 

Grażyna Kierznowska 

 

 

 


