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Warszawa, 1 lutego 2016 r. 

         
   

         RZECZPOSPOLITA  POLSKA 

GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU 
 

Kazimierz Bujakowski 

 

BO-ZP.2610.82.2015.GI.CAPAP 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Pozyskanie danych wysokościowych” nr referencyjny  

BO-ZP.2610.82.2015.GI.CAPAP 

WYJAŚNIENIE TREŚCI 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), zwanej dalej „ustawą 

Pzp”, 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: 

„Załącznik-nr-1-SIWZ-Szegółowy-Opis-Przedmiotu-Zamówienia: 

V WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

V.3 Terminy wykonania nalotów  

2. Wykonawca będzie wykonywał skanowanie laserowe w sezonach określonych jako okres 

od 20 października do 25 kwietnia. Komplet danych pomiarowych lotniczego skanowania 

laserowego dla Bloku LIDAR musi być pozyskany w trakcie jednego sezonu lotniczego. 

Warunek ten dotyczy również wykonywania tzw. dolotek. 

Pytanie 1. Czy można rozszerzyć okres na skanowanie laserowe na dłuższy okres niż od 20 

października do 25 kwietnia? Jak to się ma do realizacji etapów, gdzie założone jest 

dostarczenie 1 etapu w okresie 180 dni od daty podpisania umowy. W przypadku podpisania 

umowy w kwietniu wykonawca może nie doczekać do wyznaczonego okresu na 

skanowanie.” 

Odpowiedź: Zamawiający w § 12 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 2 do SIWZ (Wzór umowy) 

przewidział możliwość wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wykonanie skanowania 

laserowego poza oknem sezonu lotniczego oraz w sposób jednoznaczny wskazał przypadki w 

jakich Zamawiający może taką zgodę wyrazić. Ponadto we wspomnianym punkcie Wzoru 
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umowy Zamawiający przewidział także możliwość przesunięcia terminów wykonania  

i dostarczenia przedmiotu Umowy, w określonych w tym punkcie przypadkach. 

Pytanie 2. „Czy okno fotolotnicze wynoszące ±3 miesiące w stosunku do terminu nalotu 

skanerem laserowym dla danego Bloku LIDAR odnosi się tylko do Bloków w standardzie 1?” 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Rozdziału V.3 ust. 4 Załącznika nr 1 do SIWZ 

(Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) Zamawiający dopuszcza rejestrację 

fotograficzną rozłącznie ze skanowaniem LIDAR tylko dla Bloków w standardzie 1. Okno 

fotolotnicze dla wykonywania zdjęć wynoszące ±3 miesiące w stosunku do terminu nalotu 

skanerem laserowym dla danego Bloku LIDAR dotyczy jedynie Bloków w standardzie 1.  

 

Pytanie 3. „Czy dla Bloków w standardzie 2 zdjęcia muszę być wykonywane w tym samym 

czasie?” 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rejestrację fotograficzną rozłącznie ze skanowaniem 

LIDAR tylko dla Bloków w standardzie 1.  

 

 

 

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie: 

termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2016 r. o godzinie 12:00, 

termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 12.02.2016 r.o godzinie 12:30. 

 

 

 

 

 

 

Z upoważnienia Głównego Geodety Kraju  
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU 
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Jacek Jarząbek 
 


