Łódź, dnia 30.11.2020 r.
Znak sprawy: ZPWŁ 272.6.2020

Wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
ogłoszenia o zamówieniu
W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę weryfikacji baz
danych powstałych w wyniku realizacji prac na dostawę baz danych ewidencji gruntów i
budynków [EGiB]– kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków prowadzoną w
trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276
ze zm.) w dniu 23.11.2020 r. do Zamawiającego zostały skierowane zapytania następującej treści:
1) Dotyczy zapisu umowy - Paragraf 6 ust. 10 uzyto sformułowania: "W umowach z
podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnic [...] aby termin zapłaty naleznego
wynagrodzenia dla Podwykonawcy nie był dłuzszy niz termin zapłaty naleznego
wynagrodzenia dla Wykonawcy."
W szczegolnosci niejasne jest uzycie sformułowania "nie był dłuzszy"
Czy uzyte zacytowane powyzej sformułowanie nalezy rozumiec jako okres czasu nie
dłuzszy niz 30 dni, analogicznie do okresu czasu, ktory okreslono w paragrafie 9 ust. 7,
tj. ze płatnosc
Podwykonawcy powinna byc dokonana w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury przez Podwykonawcę?
Czy uzyte zacytowane powyzej sformułowanie nalezy rozumiec w sensie, ze "termin
płatnosci" Podwykonawcom powinien byc "nie pozniejszy" niz termin zapłaty naleznego
wynagrodzenia dla Wykonawcy?
Wnosimy o usunięcie zapisu z umowy, gdyz uzaleznienie wypłaty wynagrodzenia
Wykonawcy od zapłaty Podwykonawcom co do zasady odnosi się do sytuacji, gdy
przedmiotem umowy są roboty budowlane, bo tylko przy robotach budowlanych
ustawowo uregulowano stosunek pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i
podwykonawcami.
Odpowiedź: Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), (dalej: „ustawa PZP”), zmienia treść
załącznika nr 12 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – wzór umowy – usuwając
paragraf 6 ust. 10 wzoru umowy.
2) Prawdopodobnie w wyniku omyłki pisarskiej niejednoznaczna jest tresc zapisu
Paragrafu 6 ust. 7 umowy. Zwracamy się o skorygowanie tresci.
Odpowiedź: Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść
załącznika nr 12 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – wzór umowy – nadając § 6
ust. 7 nowe następujące brzmienie: Wykonawca musi zobowiązać Podwykonawców do
przestrzegania zapisów niniejszej umowy w zakresie zasad poufności opisanych w §2 ust.6.
Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia:
1. Rozdział 3 punkt 4 a) SIWZ poprzez usunięcie cyfry 2 na koncu zdania „Część IV
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a) Powiat łęczycki – zakres: Zadanie I - gm. Grabów – cześć II – 19 obrębów, 2”
2. Punkt 5.2.3.1. SIWZ nadając mu nowe następujące brzmienie:
5.2.3.1.Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał/wykonuje należycie minimum 1 (jedną)
usługę obejmującą swym zakresem prace polegające na weryfikacji BAZ DANYCH
POWSTAŁYCH W WYNIKU REALIZACJI PRAC NA DOSTAWĘ BAZ DANYCH EWIDENCJI
GRUNTÓW I BUDYNKÓW [EGIB]– KOMPLEKSOWĄ MODERNIZACJĘ EWIDENCJI
GRUNTÓW I BUDYNKÓW lub wykonaniu baz EGIB o wartości usługi nie mniejszej niż:
a) Część I–100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych)
b) Część II–25 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
c) Część III–25 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
d) Część IV–50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
e) Część V–40 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
f) Część VI–50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
g) Część VII–25 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
h) Część VIII–50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
i) Część IX–75 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)
j) Część X–150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Uwaga:
 W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi
wykazać się realizacją minimum 1 usługi o wartości nie mniejszej niż najwyższa
wymagana ze wszystkich części na które Wykonawca 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 dokonał rowniez korekty załącznika nr 3 do SIWZ WYKAZ
WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG w powyższym zakresie. Zaktualizowana
wersja załącznika nr 3 w wersji edytowalnej została udostępniona w BIP.
Zamawiający zmienił ogłoszenie o zamowieniu w powyzszym zakresie.
3. Punkt 5.2.3.2. SIWZ nadając mu nowe następujące brzmienie:
5.2.3.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował następującymi osobami, które zostaną przez Wykonawcę skierowane
do realizacji zamówienia:
a) co najmniej 1 osobą (kierownik zespołu), która w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed
upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika zespołu
realizującego usługę weryfikacji lub dostawy baz danych geodezyjnych oraz posiada
aktualne uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji
w dziedzinie geodezji i kartografii co najmniej w zakresie art. 43 pkt. 2 PGiK lub
odpowiadające im ważne uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych
funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą
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z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U.2020 poz. 220).
b) co najmniej 1 osobą (członek zespołu), która posiada aktualne uprawnienia
zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
co najmniej w zakresie art. 43 pkt. 1 lub 2 PGiK lub odpowiadające im ważne
uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji
i kartografii wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub
uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (t.j. Dz.U.2020 poz. 220).
Uwaga:
 Poprzez uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w
dziedzinie geodezji i kartografii Zamawiający rozumie uprawnienia zawodowe, o
których mowa w ustawie PGiK oraz w Rozporządzeniu Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 7.02.2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie
geodezji i kartografii (Dz. U. z 2014 r., poz. 176) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie
geodezji i kartografii wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów
prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy
organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.
Dz.U.2018 poz. 2272).
 Warunek dysponowania potencjałem osobowym jest taki sam dla Wykonawców
składających ofertę na jedną, wybrane lub wszystkie części zamówienia.
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji opisanej w lit. a) z
funkcjami opisanymi w lit. b) powyżej.

Zamawiający dokonał również korekty załącznika nr 2 do SIWZ WYKAZ OSÓB
SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA w powyższym zakresie.
Zaktualizowana wersja załącznika nr 2 w wersji edytowalnej została udostępniona
w BIP.
Zamawiający zmienił ogłoszenie o zamówieniu w powyższym zakresie.
4. Tresc pkt 3.9 SIWZ oraz §2 ust. 10 załącznika nr 12 do SIWZ – wzor umowy nadając im
nowe następujące brzmienie:
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące
pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j.
Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.) tj. polegające na przeprowadzaniu weryfikacji baz danych
- były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
5. Tresc §8 ust.1 załącznika nr 12 do SIWZ – wzor umowy nadając mu nowe następujące
brzmienie:

Zasady kontroli i odbioru przedmiotu zamówienia określone zostały w pkt. 6, 7 i 8 OPZ
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6. Pkt 11.1 oraz 11.2 SIWZ nadając im nowe następujące brzmienie:
11.1. Termin składania ofert: 16.12.2020 r. godzina 12:00
11.2. Termin otwarcia ofert: 16.12.2020 r. godzina 14:00
Zamawiający informuje, iz dokonał zmiany ogłoszenia o zamowieniu w powyzszym
zakresie.
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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