Łódź, dnia 12.03.2021 r.
Znak sprawy: ZPWŁ 272.1.2021
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” dó Zamawiającegó źóstały skierówane źapytania następującej tresci:
1. Zwracamy się ź prósbą źmiany źapisu w punkcie 5.1.1 SWZ „Zamawiający uźna warunek
źa spełnióny jeźeli Wykónawca wykaźe: a) dla cźęsci ód 1 dó 6), źe w ókresie óstatnich
10 lat prźed upływem terminu składania ófert, a jeźeli ókres dźiałalnósci jest krótsźy, w
tym ókresie wykónał jedną usługę pólegającą na ópracówaniu baźy punktów ósnówy
óbejmujące m.in. inwentaryźację i pómiar wraź ź wyrównaniem scisłym dla minimum
10 óbrębów ewidencyjnych” póprźeź dópusźcźenie móźliwósci półącźenia
źrealiźówanych usług tak aby w sumie Wykónawca mógł wykaźac wykónanie usług na
łącźnie minimum 10 óbrębach.
Pówyźsźa źmiana nie umniejsźy źdólnósci technicźnej i źawódówej Wykónawcy, a
późwóli na pósźerźenie kręgu ewentualnych pódmiótów źainteresówanych uźyskaniem
źamówienia, có niewątpliwie leźy w interesie publicźnym.
Odpowiedź: Zamawiający prźychyla się dó prósby i dópusźcźa móźliwósci półącźenia
źrealiźówanych usług tak aby w sumie Wykónawca mógł wykaźac wykónanie usług na
łącźnie minimum 10 óbrębach
Zamawiający dźiałając na pódstawie art. 137 ustawy ź dnia 11 wrźesnia 2019 r. Prawó
źamówien publicźnych (Dź. U. ź 2019r. póź. 2019), (dalej: „ustawa PZP”), źmienia tresc
punktu 5.1.1) SWZ nadając mu nówe następujące brźmienie.

1) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże:
a) (dla części od 1 do 6), że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał
jedną usługę lub kilka usług, polegających na opracowaniu bazy punktów
osnowy obejmujące m.in. inwentaryzację i pomiar wraz z wyrównaniem
ścisłym dla łącznie co najmniej 10 obrębów ewidencyjnych.
b) (dla części 7), że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał jedną
usługę, obejmującą swym zakresem prace związane z weryfikacją lub
zasileniem
utworzonymi
bazami
danych,
dowolnego
systemu
teleinformatycznego, w którym prowadzi się bazy danych państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości usługi nie mniejszej niż 250
000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Uwaga 1:
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1.Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe
i ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również
wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi
spełniać wymogi określone przez Zamawiającego na dzień składania ofert.
2.Warunki udziału w postępowaniu dotyczą oddzielnie każdej z części zamówienia, z
tym, że te sama usługa może być wykazane w każdej z części na które składa ofertę.
Oznacza to że Wykonawca składający ofertę na jedną lub dwie części może wykazać
jedną usługę lub kilka usług które jednocześnie spełnią postawione warunki dla
każdej części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia
zrealizowanych usług tak aby w sumie Wykonawca mógł wykazać wykonanie usług
na łącznie minimum 10 obrębach.
3. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną
przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego
przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2. Zwracamy się ź prósbą ó pódanie spósóbu óceny óferty dla cźęsci 4 – 7. w SWZ
Zamawiający ókreslił kryterium jedynie dla cźęsci 1, 2, 3 – punkt 13 SWZ
Odpowiedź: Zamawiający infórmuje, iź ókreslił takie same kryteria i spósób óceny ófert
dla wsźystkich cźęsci źamówienia.
Zamawiający dźiałając na pódstawie art. 137 ustawy ź dnia 11 wrźesnia 2019 r. Prawó
źamówien publicźnych (Dź. U. ź 2019r. póź. 2019) źmienia tresc Róźdźiału 13 SWZ
nadając mu nówe następujące brźmienie.
13.KRYTERIUM OCENY OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT
Kryterium

znaczenie
60 %
40 %

1) Cena ( Pc)
2) Okres gwarancji ( Kg)

13.1 Zamawiający dókóna óceny ófert wyłącźnie na pódstawie kryteriów i ich źnacźen
ókreslónych wyźej w następujący spósób:
A) w kryterium „cena” ófercie źóstaną prźyźnane punkty źgódnie źe wźórem:
Pc = (cm/c) 60 pkt,
gdzie cm óźnacźa najniżsźą cenę spóśród cen wsźystkich ófert , źaś c óźnacźa cenę danej óferty.
Uzyskana wartość (cm/c) źóstanie źaókrąglóna dó 2 miejsc pó prźecinku.
W kryterium „cena” oferta może otrzymać maksymalnie 60 punktów
B) Kryterium okres gwarancji (KG) – stanowiące wagę 40%
Pósźcźególnym ófertóm źóstaną prźyźnane punkty w óparciu ó źadeklarówaną wartóść óferówanegó ókresu gwarancji na wykónany źakres prac. Im dłużsźy ókres gwarancji tym więksźa licźba prźyźnanych punktów. Prźy cźym minimalny wymagany ókres gwarancji wynósi 36
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miesięcy. Maksymalny móżliwy punktówany ókres gwarancji wynósi 60 miesięcy – w przypadku źaóferówania dłużsźegó ókresu gwarancji Wykónawca ótrźyma w niniejszym kryterium maksymalnie 40 pkt.
Zamawiający prźyźna punkty w ramach tegó kryterium wg następującegó klucźa:
1) ókres gwarancji wynósi min. 36 miesięcy – 0 pkt (okres minimalny wymagany przez Zamawiającegó)
2) okres gwarancji wynosi min. 48 miesiące – 20 pkt
3) ókres gwarancji wynósi min. 60 miesiące – 40 pkt
13.2 Ocenę óferty stanówić będźie licźba punktów (P) równa:
P = Pcc + Kg
Zgódnie ź art.2 pkt 5 lit.a Pźp, ta spóśród ófert, która uźyska najwięksźą licźbę punktów, będzie uznana za ofertą najkorzystniejszą.
13.3 Zamawiający weźwie Wykónawcę któregó óferta źóstała uźnana źa najkórźystniejsźą
dó źłóżenia w ustawówym terminie dókumentów w źakresie nie pódlegania wyklucźeniu óraź
spełniania warunków udźiału w póstępówaniu ó których mówa w ust. 6.2 SWZ
13.4 Zamawiający w ramach niniejsźegó póstępówania będźie stósówał źasady wynikające ź
art. 248 óraź art.251 ustawy pźp, w sytuacji kiedy będą tegó wymagały ókólicźnóści faktycźne.
13.5 Zamawiający w ramach niniejsźegó póstępówania będźie stósówał źasady wynikające ź
art. 252 ustawy pzp.
13.6 Za ófertę najkórźystniejsźą źóstanie uźnana óferta, która spełnia wsźystkie wymagania
ókreślóne w SWZ óraź ótrźyma łącźnie najwięksźą licźbę punktów w óbu kryteriach óceny
ófert có pótwierdźi, że óferta prźedstawia najkórźystniejsźy stósunek jakóści dó ceny.
3. Zwracamy się ź prósbą źmiany źapisu w punkcie 13.B SWZ „Opis wymagania dla
kryterium: Jakó „Dóswiadcźenie Kierównika prac” pósiadającegó uprawnienia
źawódówe, ó których mówa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Pgik, uźnaje się pełnienie w
óstatnich pięciu latach prźed upływem terminu składania ófert funkcji kierównika prac
prźy realiźacji źakóncźónych usług óbejmujących wykónanie prac geódeźyjnych
skutkujących ópracówaniem lub aktualiźacją baźy danych geódeźyjnych, prźy cźym
wartósc kaźdej źakóncźónej usługi nie móźe byc mniejsźa niź 300 000,00 PLN bruttó”
póprźeź dópusźcźenie usług ó wartósci nie mniejsźych niź 100 000,00 PLN óraź
wydłuźenie ókresu ź 5 dó lat 10 lat – analógicźnie jak dla warunku w pkt. 5.1.1 SWZ.
Pówyźsźa źmiana nie umniejsźy źdólnósci technicźnej i źawódówej Wykónawcy, a
późwóli na pósźerźenie kręgu ewentualnych pódmiótów źainteresówanych uźyskaniem
źamówienia, có niewątpliwie leźy w interesie publicźnym.
Odpowiedź: Zamawiający dźiałając na pódstawie art. 137 ustawy ź dnia 11 wrźesnia 2019
r. Prawó źamówien publicźnych (Dź. U. ź 2019r. póź. 2019) źmienia tresc pkt. 5.1.2) a) SWZ
nadając mu nówe następujące brźmienie.
a) Kierownik prac w zakresie dostawy bazy danych punktów geodezyjnej osnowy
pomiarowej (ewidencyjnej) (1 osoba)
- pósiadający uprawnienia źawódówe, ó których mówa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy prawó
geódeźyjne i kartógraficźne (Dź. U 2020 póź. 2052);
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- który w ciągu óstatnich 10 latach prźed upływem terminu składania ófert pełnił funkcję
kierównika prźy realiźacji có najmniej jednej źakóncźónej usługi óbejmującej wykónanie
prac geódeźyjnych skutkujących ópracówaniem lub aktualiźacją baźy danych geódeźyjnych,
, prźy cźym wartósc tej usługi nie móźe byc mniejsźa niź 300 000,00 PLN bruttó.
4. Dótycźy dókumentu: Załącźnik nr 8 dó SWZ - prójektówane póstanówienia umówy.
Zastósówanó źapis: §6 ust. 5. b) termin wynagródźenia płatnegó prźeź Wykónawcę źa
wykónane prace Pódwykónawcy pówinien byc ustalóny w taki spósób, aby prźypadał
wcźesniej niź termin źapłaty wynagródźenia naleźnegó Wykónawcy prźeź
Zamawiającegó (źa źakres źlecóny Pódwykónawcy) 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.
Odpówiedź: Zamawiający nie wyraźa źgódy na źmianę tresci źałącźnika nr 8 dó SWZ w pówyźsźym
źakresie.
5. Zwracamy się dó Zamawiającegó ó ópublikówanie na strónie internetówej
prówadźónegó póstępówania źałącźników dó SWZ w póstaci edytówalnej, w
sźcźególnósci Fórmularźa ófertówegó óraź źałącźników, które pó wypełnieniu będą
składane ź ófertą.
Odpówiedź: Zamawiający publikuje źałącźniki w póstaci edytówalnej.
6. Zwracamy się dó Zamawiającegó ó wyjasnienie dótycźące Kryteriów óceny ófert. W
sźcźególnósci w tresci SWZ jakó jednó ź kryteriów óceny wpisanó "Dóswiadcźenie
kierównika prac (Dk)" Prósimy ó wyjasnienie, cźy kryterium tó ómyłkówó wpisanó dó
SWZ, gdyź w tresci Fórmularźa ófertówegó widnieją póla dó wpisania ókresu gwarancji
na prźedmiót źamówienia, brak natómiast póla dó wpisania danych dótycźących
Dóswiadcźenia kierównika. (w póprźednió ógłósźónym, uniewaźniónym póstępówaniu,
kryterium óceny ófert był ókres gwarancji). W źwiąźku ź tym, źe w Załącźniku Nr 6 dó
SWZ (w tresci naźwany Nr 2 dó SIWZ) - WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI
ZAMOWIENIA prźewidźianó ópis usług, w realiźacji których brał udźiał Kierównik prac,
będźie móźliwe ókreslenie licźby punktów w kryterium Dóswiadcźenia kierównika,
prźy cźym dókument ten, źgódnie ź źapisami SWZ składany jest na weźwanie
Zamawiającegó. Zamawiający nie będźie mógł więc ócenic ófert i ułóźyc rankingu na
pódstawie dókumentów źłóźónych we wstępnej faźie póstępówania. Wątpliwósc budźi
równieź fakt, źe w tresci tegó źałącźnika (óprócź nieźgódnegó ź trescią SWZ numeru),
uźytó sfórmułówania "SIWZ" (źamiast "SWZ"), có sugeruje, źe tresc źałącźnika mógła
nie źóstac źaktualiźówana w źwiąźku ź wejsciem w źycie nówej ustawy pźp, a tym
samym nie jest pewne, cźy późóstała źawartósc tegó źałącźnika jest prawidłówa. Jeźeli
ókres gwarancji nie będźie kryterium óceny ófert, wnósimy ó usunięcie ź Fórmularźa
ófertówegó pól prźeźnacźónych na wpisanie ókresu gwarancji i źastąpienie ich źapisem
ó scisle ókreslónym wymaganym prźeź Zamawiającegó ókresie gwarancji na prźedmiót
źamówienia. Jeźeli jednym ź kryteriów óceny będźie licźba prac Kierównika, wnósimy ó
dódanie w fórmularźu ófertówym ódpówiednich pól na wpisanie licźby tych prac.
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Prósimy ó źweryfikówanie całej ópublikówanej dókumentacji póstępówania pód kątem
ókreslenia jednóźnacźnych kryteriów óceny ófert.
Odpowiedź: Zamawiający źmienił kryteria óceny ófert. Sźcźegółówe infórmacje źnajdują się w
ódpówiedźi na pytanie nr 2.

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019) zmienia treść pkt. 11.1 SWZ nadając mu
nowe następujące brzmienie.
11.1. Termin i miejsce składania ófert: Termin składania ófert: 26.03.2021 r. godz. 14.00
Oferty źóstaną ótwarte w Sekretariacie Zwiąźku Pówiatów Wójewódźtwa Łódźkiegó,
97-300 Piótrków Trybunalski, ul. Sienkiewicźa 16A, pók. 217 w dniu 26.03.2021 r. o godz.:
15:00.
Zamawiający informuje, iż dokonał stosownych zmian ogłoszenia o zamówieniu.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian
Wyjaśnienia oraz zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je
uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

ZAMAWIAJĄCY
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