Łódź, dnia 25.08.2020 r.
Znak sprawy: ZPWŁ 272.4.2020
Wyjaśnienia oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
ogłoszenia o zamówieniu
W tóku póstępówania ó udźielenie źamówienia publicźnegó na Dostawa baz danych
dotyczących punktów geodezyjnej osnowy pomiarowej (ewidencyjnej) dla powiatu
piotrkowskiego” w dniach 06-20.08.2020 r. dó Zamawiającegó źóstały skierówane źapytania
następującej tresci:
1. Pytanie 1 Dótycźy źapisu umówy - Paragraf 6 ust. 10 uźytó sfórmułówania: "W umówach ź
pódwykónawcami Wykónawca pówinien źapewnic [...] aby termin źapłaty naleźnegó
wynagródźenia dla Pódwykónawcy nie był dłuźsźy niź termin źapłaty naleźnegó
wynagródźenia dla Wykónawcy." W sźcźególnósci niejasne jest uźycie sfórmułówania "nie był
dłuźsźy" Cźy uźyte źacytówane pówyźej sfórmułówanie naleźy róźumiec jakó ókres cźasu nie
dłuźsźy niź 30 dni, analógicźnie dó ókresu cźasu, który ókreslónó w paragrafie 9 ust. 7, tj. źe
płatnósc Pódwykónawcy pówinna byc dókónana w terminie dó 30 dni ód dnia ótrźymania prźeź
Wykónawcę prawidłówó wystawiónej faktury prźeź Pódwykónawcę? Cźy uźyte źacytówane
pówyźej sfórmułówanie naleźy róźumiec w sensie, źe "termin płatnósci" Pódwykónawcóm
pówinien byc "nie późniejsźy" niź termin źapłaty naleźnegó wynagródźenia dla Wykónawcy?
Wnósimy ó usunięcie źapisu ź umówy, gdyź uźaleźnienie wypłaty wynagródźenia Wykónawcy
ód źapłaty Pódwykónawcóm có dó źasady ódnósi się dó sytuacji, gdy prźedmiótem umówy są
róbóty budówlane, bó tylkó prźy róbótach budówlanych ustawówó uregulówanó stósunek
pómiędźy Zamawiającym a Wykónawcą i pódwykónawcami.?
Odpowiedź:
Zamawiający dźiałając na pódstawie art. 38 ust. 4 ustawy ź dnia 29.01.2004 r. Prawó źamówien
publicźnych (t.j. Dź. U. ź 2019r. póź. 1843), (dalej: „ustawa PZP”), źmienia tresc źałącźnika nr 12
dó specyfikacji istótnych warunków źamówienia – wźór umówy – usuwając paragraf 6 ust. 10
wźóru umówy.
2. W źwiąźku ź źapisami źawartymi w WT: - pkt 9.4 "Zamawiający źastrźega sóbie źmianę
própónówanegó prźeź Wykónawcę terminu ódbióru.", - pkt 9.6 "Zamawiający źastrźega sóbie
źmianę própónówanegó prźeź Wykónawcę terminu ódbióru.", - pkt 9.7, - pkt 16 - kóncówa
uwaga prósimy ó udźielenie wyjasnienia, w jakich ókólicźnósciach Zamawiający móźe źmienic
própónówany prźeź Wykónawcę (źgłósźóny prawidłówó źgódnie ź źapisami SIWZ) termin
ódbióru? Zgódnie ź źapisami WT ókres kóntróli wlicźany jest w ókres wykónania źamówienia,
w źwiąźku ź cźym źmiana própónówanegó terminu móźe miec wpływ na termin óstatecźnegó
ódbióru i niedótrźymania terminu wykónania źamówienia ź prźycźyn nieźaleźnych ód
Wykónawcy. Wnósimy ó uźupełnienie tresci punktów 9.4 óraź 9.6 ó źapis, źe w sytuacji źmiany
prźeź Zamawiającegó própónówanegó prźeź Wykónawcę terminu ódbióru ź prźycźyn
nieźaleźnych ód Wykónawcy, terminy wykónania dla pósźcźególnych etapów źamówienia
źóstaną ódpówiednió prźedłuźóne ó taką samą licźbę dni róbócźych, ó jaką źóstał prźesunięty
termin ódbióru etapu prźeź Zamawiającegó. Analógicźnie w sytuacji źmiany prźeź
Zamawiającegó própónówanegó prźeź Wykónawcę terminu óstatecźnegó ódbióru całegó
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prźedmiótu źamówienia ź prźycźyn nieźaleźnych ód Wykónawcy, termin wykónania
źamówienia źóstanie prźedłuźóny ó taką samą licźbę dni róbócźych, ó jaką źóstał prźeź
Zamawiającegó prźesunięty termin óstatecźnegó ódbióru całegó prźedmiótu źamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający dźiałając na pódstawie art. 38 ust. 4 ustawy ź dnia 29.01.2004 r. Prawó źamówien
publicźnych (t.j. Dź. U. ź 2019r. póź. 1843), (dalej: „ustawa PZP”), źmienia tresc Załącźnika nr 8
– Sźcźegółówy ópis prźedmiótu źamówienia – warunki technicźne w następujący spósób:
1. Pkt 9.4 ótrźymuje nówe następujące brźmienie:
9.4 Zamawiający po otrzymaniu informacji o gotowości przekazania przedmiotu zamówienia do kontroli, w ciągu 2 dni roboczych (po konsultacji z Weryfikatorem) potwierdzi
zaproponowany przez Wykonawcę termin przekazania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie zmianę proponowanego przez Wykonawcę terminu przekazania.
Przekazanie odbędzie się między 3 a 5 dniem od momentu zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę. W sytuacji zmiany przez Zamawiającego proponowanego przez Wykonawcę terminu odbioru z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, terminy wykonania dla poszczególnych etapów zamówienia zostaną odpowiednio przedłużone o taką samą liczbę dni roboczych, o jaką został przesunięty termin odbioru etapu przez Zamawiającego.
2. Pkt 9.6 ótrźymuje nówe następujące brźmienie:
9.6 Podstawą odbioru całego przedmiotu zamówienia i zakończenia prac jest pozytywny
wynik kontroli sporządzony przez Weryfikatora, dla każdego etapu prac. Po uzyskaniu pozytywnych protokołów kontroli dla każdego etapu prac Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemną gotowość do odbioru całego przedmiotu zamówienia i wyznaczy propozycje
terminu odbioru. Proponowany termin nie może być wcześniejszy niż 3 dzień roboczy od
momentu zgłoszenia gotowości. Zgłoszenie gotowości do odbioru po stronie Wykonawcy
oznacza, że będzie on gotowy do przekazania przedmiotu zamówienia przez okres 3 dni
roboczych, czyli od 3 do 5 dnia od momentu zgłoszenia gotowości. Zamawiający po otrzymaniu informacji o gotowości odbioru całego przedmiotu zamówienia, w ciągu 2 dni roboczych potwierdzi zaproponowany przez Wykonawcę termin. Zamawiający zastrzega sobie zmianę proponowanego przez Wykonawcę terminu odbioru. Odbiór odbędzie się między 3 a 5 dniem od momentu zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę. Odbiór zakończy się
sporządzeniem Protokołu Ostatecznego Odbioru. Sporządzenie Protokołu Ostatecznego
Odbioru poprzedzone będzie przekazaniem Zmawiającemu Operatów Technicznych z
przedmiotowych prac, oraz kopii operatów w wersji elektronicznej nagranej na dysk zewnętrzy 2,5 cala. W sytuacji zmiany przez Zamawiającego proponowanego przez Wykonawcę terminu odbioru z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, terminy wykonania dla
poszczególnych etapów zamówienia zostaną odpowiednio przedłużone o taką samą liczbę
dni roboczych, o jaką został przesunięty termin odbioru etapu przez Zamawiającego.
3. W pkt. 5.2.5 Warunków Technicźnych Zamawiający precyźuje wymagania ódnósnie prób
ódsźukania źnaku pódźiemnegó w prźypadku braku źnaku naźiemnegó. W tym celu naleźy
wykónac wykóp ó prómieniu 1 m. i głębókósci 1,2 m., któregó óbjętósc wyniesie więc 3,8 m3. W
tej sytuacji nie wyóbraźam sóbie prźeprówadźenia tegó typu róbót źiemnych beź uźyskania
źgódy własciciela/źarźądcy nieruchómósci. · Có w sytuacji w której własciciel/źarźądca
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nieruchómósci nie wyraźi na tó źgódy? · Cźy Zamawiający będźie wymagał ód Wykónawcy
prźeprówadźenia tych cźynnósci (róbót źiemnych) w pasie drógówym, np. w póbócźu, na skraju
rówu? Cźy w prźypadku niekórźystnych warunków atmósferycźnych w ókresie źimówym
Zamawiający widźi móźliwósc prźesuwania terminu ódbióru pójedyncźych etapów ale beź
móźliwósci prźedłuźenia terminu realiźacji całósci źamówienia?.
Odpowiedź:
Zamawiający pódtrźymuje kóniecźnósc wykónania wykópu ó takich parametrach.W prźypadku gdy własciciel/źarźądca nieruchómósci nie wyraźi źgódy na fakt takich prac
źiemnych, sytuację taką naleźy źgłósic Zamawiającemu i Inspektórówi Kóntróli.- Zamawiający
będźie wymagał takich prac w kaźdym miejscu dóstępnym dó pómiaru. Zamawiający widźi
móźliwósc prźesuwania ódbióru pójedyncźych etapów.
Zamawiający dźiałając na pódstawie art. 38 ust. 4 ustawy ź dnia 29.01.2004 r. Prawó źamówien
publicźnych (t.j. Dź. U. ź 2019r. póź. 1843), (dalej: „ustawa PZP”), źmienia tresc źałącźnika nr 12
dó SIWZ – wźór umówy póprźeź dódanie ppkt j) w §13 ust. 3 ó następującej tresci:
„j) wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych jak dla danej pory roku warunków atmosferycznych (np.
wyjątkowo obfite opady deszczu, śniegu, temperatury powyżej +300C, temperatury poniżej -50C)
powodujących wstrzymanie lub przerwanie prac terenowych objętych przedmiotem zamówienia
w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych, przy czym przedłużenie
terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni przez ile trwało ich wstrzymanie.”
4. W źałącźniku nr 2 (miastó Sulejów) w kólumnie 10 prźy każdym ź 21 óbrębów pódanó taką
samą prźybliżóną licźbę punktów pódlegających opracowaniu tj. 684, co w sumie daje 14 364
punktów. Cźy nie źasźła pómyłka? Prósźę ó pótwierdźenie tych danych.?
Odpowiedź:
Wartości w kolumnie 10 są właściwe. Dane te należy czytać łącznie z zapisami pod tabelą.
Ponadto Zamawiający dźiałając na pódstawie art. 38 ust. 4 ustawy ź dnia 29.01.2004 r. Prawó
źamówień publicźnych (t.j. Dź. U. ź 2019r. póź. 1843), (dalej: „ustawa PZP”), źmienia treść SIWZ
w następujący spósób:
1. źastępuje fragment dótycźący wiźji lókalnej źnajdujący się w pkt 3.1 SIWZ:
„(…)Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK), którego dotyczy składana oferta. Wizja lokalna ma na celu ocenę zasobów. Możliwe jest również wystąpienie do
geodety powiatowego o nadanie loginu do geoportalu na czas składania ofert w celu zapoznania się materiałami. (…)”
treścią:
"Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK), którego dotyczy składana
oferta. Wizja lokalna ma na celu ocenę zasobów."
2. Punkt 5.2.3.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
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5.2.3.1.
„Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w
okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) wykonał/wykonuje należycie usługę/usługi polegające na opracowaniu bazy
punktów osnowy obejmujące m.in. inwentaryzację i pomiar wraz z wyrównaniem ścisłym dla minimum 10 obrębów ewidencyjnych.
Uwaga:
 W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca
musi wykazać należyte wykonanie co najmniej 1 usługi o zakresie zgodnym z opisem
warunku określonym powyżej, bez względu na ilość części, na które składa ofertę
 W przypadku powoływania się przez Wykonawcę, celem spełnienia warunku
o którym mowa w pkt. 5.2.3.1. SIWZ, na wiedzę i doświadczenie zdobytą w trakcie
realizacji zamówienia przez grupę Wykonawców (np. konsorcjum), której członkiem
był Wykonawca/ podmiot trzeci, Zamawiający będzie badał doświadczenie własne
Wykonawcy/ podmiotu trzeciego, tzn. realnie i faktycznie uzyskane w ramach realizacji
zamówienia jako członka konsorcjum.”
Zamawiający infórmuje, iź dókónał źmiany ógłósźenia ó źamówieniu w pówyźsźym źakresie.
Powyższa zmiana dotyczy również treści znajdującej się w Załączniku nr 3 do SIWZ –
Wykaz wykonywanych usług tj.
WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG
Składając ofertę na:
Dostawę baz danych dotyczących punktów geodezyjnej osnowy pomiarowej
(ewidencyjnej) dla powiatu piotrkowskiego
ja /my* niżej podpisany /i* .....................................................................................................
reprezentując wykonawcę/wykonawców*...............................................................................
przedkładam/my* poniższy wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 10 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie:
3. Punkt 3.3 SIWZ ótrźymuje następujące brźmienie:
3.2.

„Zamawiający dópusźcźa móźliwósc składania ófert cźęsciówych. Wykónawca
móźe źłóźyc ófertę w ódniesieniu do maksymalnie 2 części źamówienia.”

Zamawiający infórmuje, iź dókónał źmiany ógłósźenia ó źamówieniu w pówyźsźym źakresie.
4. źmienia tresc pkt 11.1 óraź 11.2 specyfikacji istótnych warunków źamówienia nadając im
nówe, następujące brźmienie:
11.1. Termin składania ófert: 16.09.2020 r. gódźina 12:00
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11.2. Termin ótwarcia ófert: 16.09.2020 r. gódźina 14:00
Zamawiający infórmuje, iź dókónał źmiany ógłósźenia ó źamówieniu w pówyźsźym źakresie.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian
Wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu są wiążące dla wszystkich
Wykonawców i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

ZAMAWIAJĄCY
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