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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: ,,Pozyskanie danych wysokościowych” Nr referencyjny BO-

ZP.2610.24.2017.GI”  

 

 

 

 

 WYJAŚNIENIA i ZMIANA 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 i 4  w związku z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przekazuje treść zapytań 

wraz z wyjaśnieniami: 

 

 

 

     

Było w rozdz. V SIWZ: 

1.2.3.2. W zakresie kwalifikacji zawodowych:  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż będzie dysponował na 

etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które spełniają 

następujące wymagania:  

Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:  



 

1) jedną osobą (1 osoba) posiadającą doświadczenie w projektowaniu nalotów  w 

technologii LIDAR, post-processingu danych oraz kontroli danych pozyskanych w 

technologii lotniczego skanowania laserowego potwierdzone udziałem  w 2 (dwóch) 

usługach, w których pozyskano dane w technologii lotniczego skanowania laserowego, o 

wartości co najmniej 250 000,00 PLN każda;   

2) sześcioma osobami (6 osób) posiadającymi doświadczenie w wykonywaniu 

klasyfikacji chmury punktów LIDAR, z których każda brała udział w 2 (dwóch) usługach, 

w których wykonano prace związane z klasyfikacją danych z lotniczego skanowania 

laserowego  

Zamawiający nie dopuszcza występowania tej samej osoby kilkukrotnie w ramach złożonych ofert.  

 Zamawiający wymaga, aby świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia odbywało się co 

najmniej przez osoby wykazane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania opisanego przez 

Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do 

realizacji zamówienia.  

Uwaga:   

W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego dopuszczalne jest wystąpienie 

określonej osoby tylko w jednej roli w tej samej ofercie.  

 

Jest w rozdz. V SIWZ: 

1.2.3.2. W zakresie kwalifikacji zawodowych:  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż będzie dysponował na 

etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które spełniają 

następujące wymagania:  

Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:  

1) jedną osobą (1 osoba) posiadającą doświadczenie w projektowaniu nalotów  w 

technologii LIDAR, post-processingu danych oraz kontroli danych pozyskanych w 

technologii lotniczego skanowania laserowego potwierdzone udziałem  w 2 (dwóch) 

usługach, w których pozyskano dane w technologii lotniczego skanowania laserowego, o 

wartości co najmniej 250 000,00 PLN każda;   

2) sześcioma osobami (6 osób) posiadającymi doświadczenie w wykonywaniu 

klasyfikacji chmury punktów LIDAR, z których każda brała udział w 2 (dwóch) usługach, 

w których wykonano prace związane z klasyfikacją danych z lotniczego skanowania 

laserowego  

Zamawiający nie dopuszcza występowania tej samej osoby kilkukrotnie w ramach złożonych ofert. 

Zamawiający nie dopuszcza występowania w ramach złożonych ofert osób realizujących umowy nr 

GI-FOTO.0742.12.2016, GI-FOTO.0742.12.2017, GI.FOTO.0742.13.2017 na Pozyskanie danych 

wysokościowych, tj. osób wskazanych w ofertach uznanych przez Zamawiającego za 

najkorzystniejsze, złożonych przez wykonawców realizujących wymienione umowy. 

 



 

Zamawiający wymaga, aby świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia odbywało się co 

najmniej przez osoby wykazane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania opisanego przez 

Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do 

realizacji zamówienia.  

Uwaga:   

W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego dopuszczalne jest wystąpienie 

określonej osoby tylko w jednej roli w tej samej ofercie.  

 

 

Było w rozdz. V SIWZ: 

1.2.3.3. W zakresie zdolności technicznej Wykonawcy:  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż będzie dysponował na 

etapie realizacji zamówienia odpowiednimi urządzeniami technicznymi do wykonania 

zamówienia, które spełniają następujące wymagania:  

Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia 

odpowiednimi urządzeniami technicznymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:  

1) dwoma samolotami przeznaczonymi do wykonywania lotniczego skanowania 

laserowego, z których każdy będzie wyposażony w urządzenie dGPS/INS do ciągłego 

pomiaru orientacji przestrzennej i każdy będzie posiadał możliwość jednoczesnego 

montażu lotniczego skanera laserowego oraz cyfrowej kamery pomiarowej, o których 

mowa w pkt 2 i 3 poniżej;   

2) dwoma lotniczymi skanerami laserowymi;   

3) dwoma cyfrowymi kamerami pomiarowymi umożliwiającymi wykonanie zdjęć barwnych 

RGB z georeferencją posiadających rozdzielczość terenową umożliwiającą nadanie atrybutu 

RGB punktom laserowym LIDAR.  

Zamawiający nie dopuszcza występowania tego samego sprzętu kilkukrotnie w ramach złożonych 

ofert.  

 

Jest w rozdz. V SIWZ: 

1.2.3.3. W zakresie zdolności technicznej Wykonawcy:  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż będzie dysponował na 

etapie realizacji zamówienia odpowiednimi urządzeniami technicznymi do wykonania 

zamówienia, które spełniają następujące wymagania:  

Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia 

odpowiednimi urządzeniami technicznymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:  

1) dwoma samolotami przeznaczonymi do wykonywania lotniczego skanowania 

laserowego, z których każdy będzie wyposażony w urządzenie dGPS/INS do ciągłego 

pomiaru orientacji przestrzennej i każdy będzie posiadał możliwość jednoczesnego 



 

montażu lotniczego skanera laserowego oraz cyfrowej kamery pomiarowej, o których 

mowa w pkt 2 i 3 poniżej;   

2) dwoma lotniczymi skanerami laserowymi;   

3) dwoma cyfrowymi kamerami pomiarowymi umożliwiającymi wykonanie zdjęć barwnych 

RGB z georeferencją posiadających rozdzielczość terenową umożliwiającą nadanie atrybutu 

RGB punktom laserowym LIDAR.  

Zamawiający nie dopuszcza występowania tego samego sprzętu kilkukrotnie w ramach złożonych 

ofert.  

Zamawiający nie dopuszcza występowania w ramach złożonych ofert sprzętu wykorzystywanego 

przy  realizacji umów nr GI-FOTO.0742.12.2016, GI-FOTO.0742.12.2017, 

GI.FOTO.0742.13.2017 na Pozyskanie danych wysokościowych, tj. sprzętu wskazanego w ofertach 

uznanych przez Zamawiającego za najkorzystniejsze, złożonych przez wykonawców realizujących 

wymienione umowy. 

 

Było w rozdz. XV SIWZ: 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY  

  

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego 

dalej "zabezpieczeniem" w wysokości 5 % wartości brutto umowy dla każdej części 

zamówienia.   

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.   

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub  w kilku 

następujących formach:  1) pieniądzu;   

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;   

3) gwarancjach bankowych;   

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 w 

banku: NBP Nr 17 1010 1010 0007 5213 91 20 0000  z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy Nr referencyjny BO-ZP.2610.24.2017.GI. Część …. ”  

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.   



 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.   

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.   

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości.  

8. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 % 

wysokości zabezpieczenia.  

10. Kwota, ta jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

 

Jest w rozdz. XV: 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY  

  

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego 

dalej "zabezpieczeniem" w wysokości 5 % wartości brutto umowy dla każdej części 

zamówienia.   

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.   

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub  w kilku 

następujących formach:  1) pieniądzu;   

a. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;   

b. gwarancjach bankowych;   

c. gwarancjach ubezpieczeniowych;  

d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości.  

4. W przypadku gdy Wykonawca zdecyduje się na wniesienie zabezpieczenia w formie 

gwarancji, jej treść musi być zgodna z treścią załącznika nr 12 do SIWZ. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 w 



 

banku: NBP Nr 17 1010 1010 0007 5213 91 20 0000  z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy Nr referencyjny BO-ZP.2610.24.2017.GI. Część …. ”  

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.   

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.   

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.   

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 

bez zmniejszenia jego wysokości.  

10. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

11. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 % 

wysokości zabezpieczenia.  

12. Kwota, ta jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

 

Zamawiający dodaje zapis w rozdz. XVIII: 

Załącznik nr 12-Wzór gwarancji zabezpieczenia. 

Jednocześnie Wzór Załącznika nr 12-wzór gwarancji zabezpieczenia Zamawiający umieszcza 

na stronie. 

 

GŁÓWNY GEODETA KRAJU  

        Grażyna Kierznowska 

 

 

 

 


