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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: Pozyskanie danych wysokościowych. 

 

 

 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 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje treść zapytania 

wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

Pytanie nr 1 

W warunkach udziału Zamawiający definiuje:  

POTENCJAŁ TECHNICZNY  

„c) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dla każdej części 

zamówienia na jaką składa ofertę, będzie dysponował na etapie realizacji umowy odpowiednimi 

urządzeniami technicznymi do wykonania zamówienia, które spełniają następujące wymagania:  

i. 2 (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 montażu lotniczego 

skanera laserowego, o którym mowa w pkt ii. poniżej;  

ii. 2 (dwoma) lotniczymi skanerami laserowymi;  

UWAGA:  

W przypadku wymagań dotyczących potencjału technicznego niedopuszczalne jest dysponowanie tym 

samym sprzętem w różnych częściach zamówienia jak również występowania tego samego sprzętu 

kilkukrotnie w ramach złożonych ofert.”  

 

Zamawiający nie definiuje co rozumie przez lotniczy skaner laserowy oraz jak definiuje wydajność 

(produktywność) lotniczego skanera laserowego.  



Zdaniem oferenta wymaganie udziału jest źle zdefiniowane w stosunku do rozmiaru zamówienia 

bowiem nowoczesne skanery lotnicze posiadają 3 (trzy) do 5 (pięć) razy wyższą wydajność niż te 

wyprodukowane 5 lat temu i wcześniej, dla których to zostały określone warunki techniczne 

wykonania zamówienia. Dodatkowo, brak definicji skanera pozwala wykazać dowolny skaner 

lotniczy – przestarzały lub mało wydajny, który w praktyce uniemożliwia wykonanie zamówienia i 

formalnie zrównać go ze skanerem np. o 10 razy wydajniejszym. Taki opis warunków jest zatem 

dyskryminujący posiadaczy najnowszych i wydajnych technologii powodując przy tym 

nieuzasadniony wzrost kosztów wykonania zamówienia dla Zamawiającego. Przykładowo firmy 

posiadające jeden ale zdecydowanie bardziej wydajny skaner zamiast wymaganych dwóch (na każdą 

część), który może osiągnąć z łatwością wielokrotnie większą wydajność skanowania, mają 

ograniczony dostęp do zamówienia mimo, iż ich skaner można przykładowo zrównać wydajnością z 

dwoma lub więcej gorszej klasy skanerami najczęściej wykorzystywanymi przez polskie firmy.  

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zdefiniuje warunek udziału w 

następujący, proponowany sposób opisany poniżej:  

Wymagane jest aby wykonawca na wykonanie jednej części przeznaczył sprzęt lotniczy – tj. skaner 

lotniczy oraz samolot ze sprzętem dGPS/INS rozumiane łącznie jako zestaw lotniczy umożliwiający 

wykonanie części zamówienia z wydajnością powyżej 300 km2/godzinę dla produktów w standardzie 

1 oraz powyżej 100 km2/godzinę w standardzie 2. Wydajność poszczególnych zestawów lotniczych 

podlega sumowaniu w ramach każdej z części zamówienia. (Warunek ten zapewnia Zamawiającemu 

pozyskanie danych dla części zamówienia w odpowiednio krótkim, przewidywalnym czasie 

wynikającym z wielkości obszaru.)  

"Wydajność skanera Wykonawca obliczy w następujący sposób:  

wydajność = szerokość pasa [km]* prędkość lotu km/h] , gdzie;  

szerokość pasa = szerokość pasa skanowania przy zadanej wysokości lotu i przy maksymalnym 

dopuszczalnym polu widzenia skanera (FOV <= 50 °)  

prędkość lotu = przyjęta prędkość lotu podczas skanowania.  

Obydwa parametry muszą spełniać równocześnie warunki pozyskania danych zdefiniowane w SIWZ:  

 uzyskania gęstości chmury większej od 4 pkt/m2 dla standardu 1 i większej od 12 pkt/m2 dla 

standardu 2  

 rozmiar plamki skanera <= 50 cm  

 poprzeczny kąt skanowania <= 25 ° (FOV <= 50 °)  

Obydwa parametry - prędkość i szerokość pasa skanowania oraz składające się na nią parametry 

(wysokość lotu oraz parametry częstotliwości pracy skanera i kąt widzenia) muszą być osiągalne i 

udokumentowane dokumentacją producenta dla danego typu skanera."  

 W przypadku braku możliwości osiągnięcia gęstości 12 pkt/m2 w jednym przelocie wydajność 

zostanie obliczona jako wielokrotność lotów o niższej gęstości składających się na wymaganą 

gęstość.  

Wykonawca może wykazać ten sam zestaw lotniczy w jednej lub więcej części zamówienia pod 

warunkiem, że efektywne wykorzystanie pojedynczego zestawu lotniczego nie przekroczy 60 godzin 

pracy operacyjnej (ok. 10 dni). Przez pracę operacyjną rozumie się czas, w którym rejestrowane są 

dane. (Warunek ten zapewnia Zamawiającemu iż w wypadku krótkiego okna pogodowego w 

realizację projektu będzie zaangażowane co najmniej kilka zestawów lotniczych – w zależności od 

ich wydajności.)  

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedstawi specyfikację techniczną zestawu 

lotniczego (samolotu i skanera) opublikowaną przez producenta, wyliczenie wydajności skanowania 



dla produktów w standardzie 1 i standardzie 2 oraz model i numer seryjny urządzenia skanującego 

oraz typ i znaki rozpoznawcze samolotu.  

Jednocześnie w przypadku uwzględnienia powyższej sugestii, prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego 

niedopuszczalności użycia tego samego sprzętu w różnych częściach zamówienia.  
 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów Rozdziału VII ust. 2 pkt 3 Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie Potencjału technicznego: 

Jest: 

c) 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: 

i. 2 (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 montażu lotniczego 

skanera laserowego, o którym mowa w pkt ii. poniżej; 

ii. 2 (dwoma) lotniczymi skanerami laserowymi; 

UWAGA: 

W przypadku wymagań dotyczących potencjału technicznego niedopuszczalne  

jest dysponowanie tym samym sprzętem w różnych częściach zamówienia jak również 

występowania tego samego sprzętu kilkukrotnie w ramach złożonych ofert. 

Powinno być: 

c) 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: 

i. 1 (jednym) samolotem przeznaczonymi do wykonywania lotniczego skanowania 

laserowego  wyposażonym w urządzenie dGPS/INS do ciągłego pomiaru orientacji 

przestrzennej i posiadającym możliwość montażu lotniczego skanera laserowego, 

o którym mowa w pkt ii. poniżej; 

ii. 1 (jednym) lotniczym skanerem laserowym; 

UWAGA: 

W przypadku wymagań dotyczących potencjału technicznego niedopuszczalne  

jest dysponowanie tym samym sprzętem w różnych częściach zamówienia jak również 

występowania tego samego sprzętu kilkukrotnie w ramach złożonych ofert. 

 

Pytanie nr 2 

Ponadto Zamawiający zdefiniował wymaganie techniczne dla produktu w standardzie 2  

 

VI.1.2 Kompletność danych LIDAR  

 

2) Blok LIDAR Wykonawca zobowiązany jest pokryć danymi LIDAR z dwóch niezależnych nalotów 

o prostopadłym ułożeniu szeregów. Zamawiający wymaga zaplanowania i wykonania nalotów z 

odpowiednim pokryciem poprzecznym. Nie dopuszcza się, aby pokrycie poprzeczne między szeregami 

w wynikowych danych wynosiło mniej niż 100m oraz więcej niż 30%.  



 

Warunek ten zdaniem Wykonawcy dostosowany jest do starych skanerów, których wydajność i 

parametry techniczne uniemożliwiały efektywne wykonanie chmury punktów o gęstości 12pkt/ m2 w 

jednym nalocie. Nowoczesne skanery umożliwiają efektywne wykonanie chmury punktów o gęstości 

powyżej 12 pkt/m2 w jednym nalocie (podobnie jak przy produkcie standardzie 1).  

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów warunków technicznych w powyższym punkcie tak, aby dopuścić 

efektywniejsze wykonywanie prac, a zatem też obniżenie kosztów dla Zamawiającego poprzez zmianę 

zapisów wymagania w następujący sposób:  

 

2) W przypadku gdy Wykonawca używa sprzętu nie gwarantującego uzyskania odpowiedniej 

gęstości chmury punktów dla produktu w standardzie 2 w trakcie 1 nalotu, wtedy blok LIDAR 

Wykonawca zobowiązany jest pokryć danymi LIDAR z dwóch niezależnych nalotów o prostopadłym 

ułożeniu szeregów. Zamawiający wymaga zaplanowania i wykonania nalotów z odpowiednim 

pokryciem poprzecznym. Nie dopuszcza się, aby pokrycie poprzeczne między szeregami w 

wynikowych danych wynosiło mniej niż 100m oraz więcej niż 30%.  

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w Rozdziale VI.1.2 ust. 2 Szczegółowego Opisu 

Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącego Załącznik nr 1B do SIWZ. 

 

Pytanie nr 3 

Zamawiający w rozdziale VI SIWZ wskazuje terminy wykonania usług w przypadku skorzystania z 

prawa opcji, które są różne dla wszystkich części zamówienia.  

 

Prosimy o wyjaśnienie, do kiedy Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji? 

Oświadczenie woli złożone przez Zamawiającego powinno nastąpić w terminie, który musi być realny 

dla wykonania przedmiotu umowy w obrębie opcji, dlatego Zamawiający musi doprecyzować ów 

termin i zastrzec w warunkach realizacji, iż prawo opcji może być wykorzystane nie później niż we 

wskazanych terminach, i jeżeli oświadczenie woli zostanie złożone po wskazanym terminie, 

Wykonawca nie będzie zobowiązany do przyjęcia do wykonania zakresu objętego opcją chyba, że 

wyrazi na to zgodę.  

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie definiuje terminu granicznego skorzystania z prawa opcji. Zgodnie z zapisami 

§3 ust. 3 Wzoru umowy stanowiącego Załączniki nr 2A i 2B do SIWZ warunkiem uruchomienia prawa 

opcji jest pisemna zgoda Wykonawcy na przekazane Wykonawcy oświadczenia woli Zamawiającego 

o skorzystaniu z prawa opcji. Jednocześnie Zamawiający ma na uwadze, że oświadczenie woli o 

skorzystaniu z prawa opcji musi zostać przekazane w terminie dającym Wykonawcy możliwość 

wykonania skanowania laserowego zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale IV.3 SOPZ, 

stanowiącym załączniki nr 1A i 1B do SIWZ, jak również umożliwiającym przekazanie przedmiotu 

umowy z zachowaniem terminów zawartych w Harmonogramach realizacji zamówienia 

stanowiących załączniki nr 2.1 i 2.2 do SOPZ dla Części 4 i 5 oraz załączniki 2.1 – 2.3 do SOPZ dla 

Części 1, 2 i 3. 

Pytanie nr 4 



W jakim czasie od zgłoszenia i przekazania nośnika Zamawiający zobowiąże się udostępnić dane 

źródłowe niezbędne do realizacji umowy włączając w to dane niezbędne dla wykonania opcjonalnej 

części zamówienia?  

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępni materiały źródłowe niezbędne do realizacji umowy niezwłocznie po 

otrzymaniu przez Zamawiającego zgłoszenia pracy geodezyjnej wraz z inicjalnymi metadanymi oraz 

dysków zewnętrznych, o których mowa w Rozdziale III.1 SOPZ, stanowiącym Załączniki nr 1A i 1B 

do SIWZ.  

Materiały źródłowe niezbędne do realizacji umowy w przypadku skorzystania z prawa opcji zostaną 

udostępnione Wykonawcy niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego pisemnej zgody 

Wykonawcy na przekazane Wykonawcy oświadczenia woli Zamawiającego o skorzystaniu z prawa 

opcji, o której mowa w §3 ust. 3 Załącznika nr 2A i 2B do SIWZ. 

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o potwierdzenie, że wynikowa chmura punktów dla standardu 2 ma osiągać gęstość 12 

pkt/m2 i na jej podstawie mają zostać opracowane pozostałe produkty.  

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany brzmienia zapisów w Załączniku nr 1B do SIWZ i do 

Wzoru umowy (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – SOPZ) w następujący sposób: 

1) Rozdział VI.1.3 ust. 1: 

Jest: 

Gęstość punktów laserowych musi być większa lub równa 6,0 punktów/m2 dla pojedynczego 

pasa skanowania. 

Powinno być: 

Gęstość punktów laserowych musi być większa lub równa 6,0 punktów/m2 dla pojedynczego 

pasa skanowania. Wynikowa gęstość Produktu 2 musi być większa lub równa 12 punktów/m2. 

 

2) Rozdział VI.2.1 ust. 1: 

Jest: 

Produkt 3 to numeryczny model terenu (NMT) w strukturze GRID, o wymiarze „oczka” siatki 

1m (w obu kierunkach), wytworzony z danych LIDAR podzielony na moduły archiwizacji.  

Powinno być: 

Produkt 3 to numeryczny model terenu (NMT) w strukturze GRID, o wymiarze „oczka” siatki 

1m (w obu kierunkach), wytworzony z danych LIDAR (Produkt 2) podzielony na moduły 

archiwizacji.  

  



3) Rozdział VI.3.1 ust. 1: 

Jest: 

Produkt 5 to numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) w strukturze GRID, o wymiarze 

„oczka” siatki 0,5m (w obu kierunkach), wytworzony z danych LIDAR podzielony na moduły 

archiwizacji. 

Powinno być: 

Produkt 5 to numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) w strukturze GRID, o wymiarze 

„oczka” siatki 0,5m (w obu kierunkach), wytworzony z danych LIDAR (Produkt 2), podzielony 

na moduły archiwizacji. 

 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany brzmienia zapisów w Załączniku nr 1A do SIWZ i do 

Wzoru umowy (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – SOPZ) w następujący sposób: 

1) Rozdział VI.2.1 ust. 1: 

Jest: 

Produkt 3 to numeryczny model terenu (NMT) w strukturze GRID, o wymiarze „oczka” siatki 

1m (w obu kierunkach), wytworzony z danych LIDAR podzielony na moduły archiwizacji.  

Powinno być: 

Produkt 3 to numeryczny model terenu (NMT) w strukturze GRID, o wymiarze „oczka” siatki 

1m (w obu kierunkach), wytworzony z danych LIDAR (Produkt 1) podzielony na moduły 

archiwizacji.  

 

2) Rozdziału VI.3.1 ust. 1: 

Jest: 

Produkt 4 to numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) w strukturze GRID, o wymiarze 

„oczka” siatki 1m (w obu kierunkach), wytworzony z danych LIDAR podzielony na moduły 

archiwizacji. 

Powinno być: 

Produkt 4 to numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) w strukturze GRID, o wymiarze 

„oczka” siatki 1m (w obu kierunkach), wytworzony z danych LIDAR (Produkt 1), podzielony 

na moduły archiwizacji. 

 

 

Pytanie nr 6 

Dotyczy wzorów umów § 5 ust. 5.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania 40% wartości wynagrodzenia określonego 

w ust. 1 pkt 1. Strony ustalają, iż z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego kwoty, o której 

mowa w ust. 1 pkt 1, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Niewykorzystanie, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim, może wynikać ze zmniejszenia liczby arkuszy mapy w skali 1:5000 Produktów 

LIDAR w Standardzie 1 podlegającej opracowaniu.  

W obecnej postaci zapis daje Zamawiającemu możliwość rezygnacji z części zamówienia, z 

wyłączeniem prawa opcji aż do 40% jego wartości. W pewnych okolicznościach może się okazać, iż 

Wykonawca zdąży już wykonać naloty ale nie zdąży jeszcze oddać produktów, a w takiej sytuacji 

Zamawiający będzie nadal dysponował możliwością rezygnacji z części zamówienia, pozbawiając 

tym samym wykonawcę prawa do roszczenia wynagrodzenia za wykonaną część pracy.  



Prosimy o doprecyzowanie powyższego zapisu, określając szczegółowo warunki rezygnacji, w sposób 

zabezpieczający również interesy strony wykonującej usługę lub dookreślenie, iż niewykorzystanie 

40% wartości zamówienia może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia o którym mowa w §5 ust. 1. ppkt 

2). 

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów w Załącznikach nr 2A i 2B do SIWZ (Wzór 

Umowy) w następujący sposób: 

1) § 5 ust. 5 - Zamawiający dokonuje usunięcia zapisu 

2) § 12 ust. 1: 

Jest: 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości bądź części:  

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,  

2) w przypadku wystąpienia na obszarze opracowania niekorzystnych warunków 

atmosferycznych powodujących, iż wykonania przedmiotu Umowy w terminach 

określonych w § 4 ust. 1 jest niemożliwe,  

w terminie 30 dni kalendarzowych od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy o 

powzięciu wiadomości o tych okolicznościach. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie należnego mu wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy. 

 

Powinno być: 

 1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości bądź części: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

w szczególności Zamawiający może odstąpić od Umowy gdy inny podmiot udzieli 

zamówienia publicznego, w ramach którego wykonany ma zostać przedmiot 

odpowiadający co do treści, w tym obszaru, i jakości przedmiotowi zamówienia w ramach 

niniejszej Umowy, 

2) w przypadku wystąpienia na obszarze opracowania niekorzystnych warunków 

atmosferycznych powodujących, iż wykonania przedmiotu Umowy w terminach 

określonych w § 4 ust. 1 jest niemożliwe, 

w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o 

tych okolicznościach. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie należnego mu 

wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy. 

 

Pytanie nr 7 



Dla Produktu 1 oraz 2 Zamawiający wymaga formatu danych LAS, wersja 1.2, POINT DATA 

RECORD FORMAT 3., zgodnie ze specyfikacją ASPRS. Format ten wymaga zawarcia atrybutu RGB, 

podczas gdy Zamawiający nie wymaga pozyskania zdjęć ani kolorowania chmury punktów. Czy 

Zamawiający miał na myśli LAS, wersja 1.2, POINT DATA RECORD FORMAT 1 czy też kolumny 

RGB mają zostać wypełnione wartością 0? 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany brzmienia zapisu Rozdziału VI.1.1 ust. 2 

w Załącznikach nr 1A i 1B do SIWZ i do Wzoru umowy (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

– SOPZ) w następujący sposób: 

Jest: 

Format zapisu modułu archiwizacji - LAS, wersja 1.2, POINT DATA RECORD FORMAT 3. (…) 

Powinno być: 

Format zapisu modułu archiwizacji - LAS, wersja 1.2, POINT DATA RECORD FORMAT 1. (…) 

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający może wskazać jakie obszary mogą stanowić rozszerzenie zamówienia (prawo 

opcji)? Aby poprawnie wycenić zamówienie niezbędna jest wiedza o lokalizacji, kształcie 

potencjalnych Bloków czy występujących tam deniwelacjach? 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

Zamawiający na etapie zamówienia przetargowego nie definiuje obszarów, które mogą stanowić 

zwiększenie zakresu przestrzennego opracowania (prawa opcji). Obszary te zostaną wytypowane w 

trakcie realizacji umowy na bazie zidentyfikowanych bieżących potrzeb kluczowych użytkowników 

danych i przedstawione Wykonawcy przez Zamawiającemu w oświadczeniu, o którym mowa w § 3 

ust. 3 i 4 wzoru umowy stanowiącego Załączniki nr 2A i 2B do SIWZ. Zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 

wzoru umowy warunkiem uruchomienia prawa opcji jest pisemna zgoda Wykonawcy na przekazane 

Wykonawcy oświadczenia woli Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. 

 

Pytanie nr 9 

Zgodnie z warunkami wskazanymi w Rozdziale VI. SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy którzy „wykażą (…), że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują z należytą starannością co najmniej 1 (jedną) 

usługę polegającą na:  

 wykonaniu lotniczego skanowania laserowego wraz z wykonaniem postprocessingu 

pozyskanych danych dla powierzchni co najmniej 1000 km2;  

 wykonaniu klasyfikacji chmury punktów LIDAR;  

 wykonaniu numerycznego modelu terenu i numerycznego modelu pokrycia terenu na 

podstawie danych pozyskanych w technologii lotniczego skanowania laserowego  

 łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł; „  



Dodatkowo „za zamówienia należycie wykonane lub wykonywane nie będą uznane zamówienia przy 

realizacji których w stosunku do Wykonawcy zostały zastosowane sankcje kontraktowe, w tym 

naliczone kary umowne”.  

Mając na uwadze fakt, że w ostatnich 3 latach w Polsce były realizowane nieliczne zamówienia 

spełniające warunki w zakresie przedstawionych wymogów finansowych, obszarowych i 

asortymentowych, czy Zamawiający za spełniającą ww. kryterium uzna usługę, w stosunku do której 

zostały zastosowane sankcje z tytułu opóźnień w dostarczaniu dokumentacji o charakterze 

informacyjno-prognostycznej. Dokumentacja ta jednak nie stanowiła produktu końcowego, a 

opóźnienie w jej dostawie nie wpłynęło w żaden sposób na wartość merytoryczną, jakość i 

terminowość dostawy produktów. Dodatkowo wartość kar stanowiła zaledwie ułamek procenta w 

stosunku do wartości całego kontraktu. 

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami rozdziału VII ust. 2 pkt 3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby wykazane zostały tylko te konkretne usługi, które potwierdzają spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu. 

W związku z powyższym, referencje przedstawione przez Wykonawcę winny dotyczyć jedynie tego 

zakresu realizacji umowy, który został zawarty w wykazie usług. 

Jednocześnie informujemy, że ostateczna ocena w zakresie warunków udziału w postępowaniu 

będzie dokonywana każdorazowo po zapoznaniu się z otrzymaną dokumentacją od Wykonawcy. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Załączniki nr 1A i 1B do SIWZ i do Wzoru umowy 

stanowiące Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zostały anulowane. 

W związku z powyższym zamawiający dodał 2 nowe załączniki pod nazwą: 

 Załącznik nr 1A do SIWZ i do Wzoru umowy – SOPZ po zmianach 

 Załącznik nr 1B do SIWZ i do Wzoru umowy – SOPZ po zmianach 

 

 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert: 

 

Zmiana w Rozdziale XIV ust. 1 i 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

Jest:  

1. Termin składania ofert upływa w dniu 08.02.2019 r. o godz. 12:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108. 

 

Winno być:  

 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 13.02.2019 r. o godz. 12:00 



2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108. 

 

 

Wskutek przedmiotowych zmian Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  

 

 

 
 

 

GŁÓWNY GEODETA KRAJU 

/-/ 

dr hab. inż. Waldemar Izdebski 


