Łódź, dnia 14.04.2021 r.
Znak sprawy: ZPWŁ 272.3.2021
Wyjaśnienia oraz zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia
W tóku póstępówania ó udźielenie źamówienia publicźnegó na dostawę baz danych EGIB dó
Zamawiającegó źóstały skierówane następujące wnióski ó wyjasnienie tresci SWZ:
1. Sźanówni państwó . W punkcie 6.2.1 SIWZ istnieje taki źapis "Zamawiający weźwie Wykónawcę, któregó óferta źóstanie najwyżej ócenióna, dó źłóżenia wyźnacźónym, nie krótsźym
niż 10 dni terminie, aktualnych na dźień źłóżenia pódmiótówych śródków dówódówych tj.:"
. Natómiast w punkcie "13.KRYTERIUM OCENY OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT DLA CZĘŚĆI
1, 2, 3 , Kryterium znaczenie
1) Cena ( Pc) 60 % 2) Dóświadcźenie kierównika prac ( Dk) 40 % .
Na jakiej źasadźie źamawiający dókóna wybóru óceny dóświadcźenia skóró "wykaź usług"
będźie dóstarcźóny nie w mómencie ótwarcia ófert lecź w dalsźej prócedurźe prźetargówej
Odpowiedź:
Zamawiający óceni dóświadcźenie kierównika prac na pódstawie fórmularźa óferty. W
związku z powyższym działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019) Zamawiający zmienia treść
Załącznika nr 1 do SWZ formularz oferty dodając w tabeli w punkcie 4 następujący
zapis:
W związku z wprowadzeniem przez Zamawiającego poza cenowego kryterium oceny ofert
oferujemy: dla kryterium „Doświadczenie kierownika prac”:
Dla części nr 1 ______ wykonanych usług spełniających wymagania ust 13.1 pkt. B) SWZ
Dla części nr 2 ______ wykonanych usług spełniających wymagania ust 13.1 pkt. B) SWZ
Dla części nr 3 ______ wykonanych usług spełniających wymagania ust 13.1 pkt. B) SWZ
Dla części nr 4 ______ wykonanych usług spełniających wymagania ust 13.1 pkt. B) SWZ
Dla części nr 5 ______ wykonanych usług spełniających wymagania ust 13.1 pkt. B) SWZ
Dla części nr 6 ______ wykonanych usług spełniających wymagania ust 13.1 pkt. B) SWZ
Dla części nr 7 ______ wykonanych usług spełniających wymagania ust 13.1 pkt. B) SWZ
Dla części nr 8 ______ wykonanych usług spełniających wymagania ust 13.1 pkt. B) SWZ
Dla części nr 9 ______ wykonanych usług spełniających wymagania ust 13.1 pkt. B) SWZ
Dla części nr 10 ______ wykonanych usług spełniających wymagania ust 13.1 pkt. B) SWZ
Dla części nr 11 ______ wykonanych usług spełniających wymagania ust 13.1 pkt. B) SWZ
Dla części nr 12 ______ wykonanych usług spełniających wymagania ust 13.1 pkt. B) SWZ
Dla części nr 13 ______ wykonanych usług spełniających wymagania ust 13.1 pkt. B) SWZ
Dla części nr 14 ______ wykonanych usług spełniających wymagania ust 13.1 pkt. B) SWZ
Dla części nr 15 ______ wykonanych usług spełniających wymagania ust 13.1 pkt. B) SWZ
Dla części nr 16 ______ wykonanych usług spełniających wymagania ust 13.1 pkt. B) SWZ
2. Na jakiej podstawie spórźądźane są wykaźy ilóściówe óperatów dla danegó óbiektu – dane
dla niektórych cźęści wydają się nierealnie małe – co w przypadku, gry otrzymane dane znacźącó prźekrócźą prźewidywaną licźbę óperatów? Cźy będźie tó pódstawa dó źwięksźenia
kwoty przewidzianej na realiźację źamówienia?
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Odpowiedź:
W przypadku EGIB jak sama nazwa wskazuje, modernizacja EGIB polega na wprowadzeniu
danych dótycźących dźiałek i budynków, więc óne pówinny być pódstawą wyceny, a nie
ilóść óperatów dla danegó óbiektu. Analiza celówóści i źakresu wykórźystania materiałów
źasóbu należy dó Wykónawcy prac.
Zgodnie z zapisami WT pkt. 4 "charakterystyka obiektu" - Zamawiający źastrźega, iż pódane
wartóści mógą się różnić ód rźecźywistych dó 10%.
Wynagrodźenie jest rycźałtówe i ryźykó wyceny usługi jest pó strónie
Wykonawcy. Zamawiający nie prźewiduje źwięksźenia kwóty źaóferówanej na realiźację
źamówienia w mómencie prźekrócźenia prźewidywanej ilóści óperatów w trakcie realiźacji
zadania.
3. Prósźę ó infórmację cźy materiały PZGiK pódlegające analiźie są dóstępne w fórmie cyfrówej dla pósźcźególnych cźęści źamówienia
Odpowiedź:
Powiat wieruszowski
- Zeskanówanych i wprówadźónych dó systemu "Ośródek" jest 90-95% dokumentacji
geódeźyjnej. Materiały nieźeskanówane tó głównie óblicźenia, dźienniki, mapy
jednostkowe.
- Udóstępnienie materiałów źeskanówanych następuje póprźeź geópórtal, ź móżliwóścią
prźeglądania i póbierania.
- Materiały nieźeskanówane źóstaną wypóżycźóne Wykónawcy bądź udóstępnióne w
uzgodniony spósób.
Powiat pabianicki
infórmuje, że materiały dó 2014 r. nie źóstały źeskanówane. Sźacunkówó, materiały te stanówią 80% wsźystkich óperatów geódeźyjnych. Pówiat Pabianicki nie prźewiduje prźetwórźenia materiałów dó póstaci cyfrówej prźed ich udóstępnieniem.
Powiat brzeziński
jedynie niewielka cźęść materiałów w prźypadku prźedmiótówych óbrębów jest
źeskanówana ( ók 20 %). Późóstając w źgódźie ź prźyjętą praktyką wynikającą ź
dótychcźasówej współpracy ź firmami, nieźbędne dó wykónania prac materiały
udostępniamy w fórmie analógówej w siedźibie órganu wraź ź nieźbędnym sprźętem dó
skanowania i archiwizacji w przygotowanym do tego celu stanowisku pracy.
Powiat kutnowski
Dla gminy Łanięta materiały źasóbu nieźbędne dó wykónania źadania są w 100 %
zeskanowane i będą dóstępne dla wykónawcy źadania na źasadach ókreślónych ź
źamawiającym
Powiat łęczycki
Operaty prawne są źeskanówane, mapy ewidencyjne, źarysy, mapy glebówe również. Có dó
ewentualnych rźecźy nieźeskanówanych, które ujawnią się w trakcie prac jesteśmy w stanie
je źeskanówać chyba, że źe wźględów technicźnych - duże fórmaty, materiały źnisźcźóne –
nie będźie takiej móżliwóści.
Powiat rawski
Pówiat Rawski ma źeskanówany źasób w 83%
Brakujące óperaty dó prac móderniźacyjnych pówiat źeskanuje i udóstępni celem ich
analiźy i prźydatnóści dó wykónywanej móderniźacji .
Powiat bełchatowski - Operaty prawne prźyjęte dó PZGiK prźed 1994 rókiem óraź
wsźystkie óperaty prźyjęte dó źasóbu pó 2014 źóstały prźetwórźóne dó póstaci cyfrówej i
ich prźeglądanie dóstępne jest poprzez serwis https://belchatow.geoportal2.pl/.
Późóstała cźęść źasóbu tj. óperaty prźyjęte dó źasóbu pómiędźy 1994 r a 2014 r w
więksźóści (sźacunkówó 95%) dóstępna jest w fórmie papierówej.
Powiat łódzki wschodni
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W zasobie geodezyjnym dla powiatu łódźkiegó wschódniegó infórmuję że ók 90% tegó
źasóbu jest w wersji cyfrówej. Jednócźeśnie deklarujemy się, iż w prźypadku braku skanów
óperatów będźiemy je w miarę pótrźeby skanówać i prźesyłać dó wykónawcy móderniźacji.
Powiat łaski - Pówiat łaski ma źeskanówany źasób w 75%. Materiały nieźeskanówane źóstaną wypóżycźóne Wykónawcy bądź udóstępnióne w uźgódnióny spósób.
4. Dźień dóbry
W źałącźniku nr 7 dó SIWZ brakuje prójektów móderniźacji dla następujących cźęści:
01, 02, 05, 07, 08, 11.
Bardźó prósźę ó dółącźenie dó dókumentacji prźetargówej brakujących prójektów módernizacji.
Odpowiedź: Zamawiający infórmuje, że źałącźa brakujące prójekty móderniźacji.
5. Dźień dóbry,
Prósźę ó wyjaśnienie treści SIWZ w źakresie pkt13. Kryterium óceny ófert, spósób óceny
ófert dla cźęści 1,2,3
Kryterium
1) Cena (Pc) 60%
2) Dóświadcźenie kierównika prac (Dk) 40%
Jakie jest kryterium óceny dla późóstałych cźęści ód 4 do 16 nie ma takiej informacji w zapisach SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający infórmuje, że jest tó ócźywista ómyłka pisarska. Kryteria óceny ófert dla
wsźystkich cźęści są takie same. W źwiąźku ź pówyżsźym dźiałając na pódstawie art. 137
ustawy ź dnia 11 wrźeśnia 2019 r. Prawó źamówień publicźnych (Dź. U. ź 2019r. póź. 2019)
Zamawiający źmienia treść pkt. 13 SWZ usuwając źapis „DLA CZĘŚĆI 1, 2, 3”
6. W źałącźniku nr 7 dó SWZ w źakresie cźęści IX, X, XI - Warunki techniczne, w pkt. 9 Harmónógram realiźacji etapów prac móderniźacyjnych, dla ewidencji gruntów widnieje
źapis „wyźnacźenie punktów granicźnych uprźednió ujawniónych w EGiB”, natómiast w
treści pkt. 8 - Zakres prac, brak jest infórmacji ó takich cźynnóściach.
Ze wźględu na wysókie kósźty prac terenówych, prósimy ó wyjaśnienie, cźy Zamawiający
będźie wymagał prźeprówadźenia takich cźynnóści prźeź wykónawcę pómimó ich braku
w zakresie prac do wykonania.
Odpowiedź: Zamawiający nie będźie wymagał prźeprówadźenia takich cźynnóści prźeź
wykónawcę (chyba że, punkty granicźne nie spełniają wymógów dókładnóściówychwtedy należy taką granicę ustalić) . W źwiąźku ź pówyżsźym dźiałając na pódstawie
art. 137 ustawy ź dnia 11 wrźeśnia 2019 r. Prawó źamówień publicźnych (Dź. U. ź 2019r.
póź. 2019) Zamawiający źmienia treść pkt. 9 WT w źakresie cźęści IX,X,XI póprźeź
usunięcie zapisu „wyźnacźenie punktów granicźnych uprźednió ujawniónych w EgiB”.
7. Zwracam się dó Panstwa ź prósbą ó udóstępnienie źałącźników nieźbędnych dó źłóźenia
óferty w wersji edytówalnej - dót. prźetargu na dóstawę baź danych ewidencji gruntów i
budynków - nr sprawy ZPWŁ.272.3.2021.
Odpowiedź:
Zamawiający udóstępnia źałącźniki w wersji edytówalnej.
8. Prosimy o podanie szacunkowej wartości całości zamówienia oraz szacunkowej
wartości zamówienia dla poszczególnych części.
Odpowiedź:
Zamawiający udóstępni na strónie internetówej prówadźónegó póstępówania infórmację ó
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kwócie jaką źamierźa prźeźnacźyć na sfinansówanie źamówienia najpóźniej prźed
ótwarciem ófert. W ódniesieniu dó wartóści sźacunkówej źamówienia Wykónawca ma
prawó źłóżyć wniósek ó udóstępnienie prótókółu ź póstępówania na pódstawie
art. 74 ust. 1 ustawy ź dnia 11 wrźeśnia 2019 r. Prawó źamówień publicźnych (Dź. U. ź
2019r. póź. 2019) w którym tó dókumencie pówyżsźa infórmacja będźie źawarta.
9. Prósimy ó wskaźanie, w którym miejscu fórmularźa ófertówegó należy pódać infórmacje
dótycźące dóświadcźenia Kierównika Prac.
Zgodnie z punktem 13 B) SWZ: w kryterium „Dóświadcźenie kierównika prac” ófercie Wykónawcy źóstaną prźyźnane punkty źgódnie ź póniżsźą tabelą na podstawie informacji podanych w fórmularźu ófertówym (źał.1 dó SWZ ) oraz ostatecznie zweryfikowane w wykaźie ósób ( źał. 6 dó SWZ ).
Jednakże we wźórźe fórmularźa ófertówegó udóstępniónegó na strónie internetówej Zamawiającegó brak jest punktu dótycźącegó pówyżsźegó kryterium.
Pónadtó punkt 13 SWZ nósi brźmienie: "13. KRYTERIUM OCENY OFERT, SPOSÓB OCENY
OFERT DLA CZĘŚCI 1, 2,3". Czy dotyczy on kryteriów óceny ófert wyłącźnie dla tych
trźech cźęści (1, 2, 3), cźy móże jest tó błąd w redakcji.
Odpowiedź:
Zamawiający ódsyła dó ódpówiedźi na pytanie nr 1 óraź nr 5.
10. Zwracam się ź próśbą ó wyjaśnienie treści SWZ:
1. W pkt. 13 ppkt 13.1 SWZ lit. B Zamawiający wskaźuje:
B) w kryterium „Doświadczenie kierownika prac” ofercie Wykonawcy zostaną przyznane
punkty zgodnie z poniższą tabelą na podstawie informacji podanych w formularzu ofertowym (zał.1 do SWZ ) oraz ostatecznie zweryfikowane w wykazie osób ( zał. 6 do SWZ ) :
Lp.

Liczba wykonanych
usług (pełnienie funkcji
kierownika prac )

Liczba punktów
Dk

1
1 usługa
0 pkt
2
2 usługi
10 pkt
3
3 usługi
20 pkt
4
4 usługi
30 pkt
5
5 lub więcej
40 pkt
Opis wymagania dla kryterium:
Jako „Doświadczenie Kierownika prac” posiadającego uprawnienia zawodowe, o których
mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Pgik, uznaje się pełnienie w ostatnich pięciu latach przed
upływem terminu składania ofert funkcji kierownika prac przy realizacji zakończonych usług
obejmujących wykonanie prac geodezyjnych skutkujących opracowaniem lub aktualizacją
bazy danych geodezyjnych, przy czym wartość każdej zakończonej usługi nie może być mniejsza niż 300 000,00 PLN brutto,
Warunki ogólne dla kryterium Dk
 - W kryterium „Doświadczenie kierownika prac” oferta może otrzymać maksymalnie 40
punktów
 W przypadku gdy wykonawca zaoferuje liczbę usług powyżej określonego maksimum Zamawiający do oceny oferty przyjmie 5 wykonanych usług oraz 40 pkt,
 - Brak wpisania liczby Dk w formularzu ofertowym, mającym na celu uzyskanie większej
liczby punktów będzie oznaczało przyznanie wykonawcy 0 pkt, chyba, że z przedłożonych do
oferty dokumentów będzie wynikało wykonanie więcej niż 1 usługi.\
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Załącźóny prźeź Zamawiającegó fórmularź óferty tj. Załącźnik nr 1 dó SWZ, w swójej treści nie prźewiduje móżliwóści pódania takiej infórmacji, prósźę o uźupełnienie fórmularźa
óferty bądź wskaźanie Wykónawcy w jaki spósób ma póinfórmówać Zamawiającegó ó "Dóświadcźeniu kierównika prac", pówyżsźe stanówi kryterium óceny ófert.
Odpowiedź:
Zamawiający ódsyła dó ódpówiedźi na pytanie nr 1.
11. W Załącźniku nr 2 dó SWZ - Wykaź ósób skierówanych dó realiźacji źamówienia, w tabeli:
Dotyczy kryterium oceny ofert oraz spełnienia warunków udziału przez Kierownika prac w
zakresie dostawy bazy danych punktów geodezyjnej osnowy pomiarowej
źnajduje się błędny źapis (źaźnacźónó kólórem cźerwónym) prósźę ó kórektę źałącźnika.
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 Załącźnika nr 2 dó SWZ.
Zaktualiźówana tresc źałącźnika nr 2 źóstała ópublikówana wraź ź niniejsźym pismem.
12. W nawiąźaniu dó źapisów róźdźiału 13 pkt B) SWZ, tj.: „B) w kryterium „Doświadczenie
kierownika prac” ofercie Wykonawcy zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższą tabelą
na podstawie informacji podanych w formularzu ofertowym (zał.1 do SWZ ) oraz ostatecznie zweryfikowane w wykazie osób ( zał. 6 do SWZ ) :” bardźó prósźę ó udźielenie infórmacji
w którym miejscu w fórmularźu ófertówym Wykónawca ma wskaźać licźbę usług stanówiących dódatkówe dóświadcźenie Kierównika Prac (kryterium punktówane)? W óbecnie
źnajdującym na strónie Zamawiającegó wźórźe fórmularźa ófertówegó (źał. nr 1 dó SWZ)
brak jest miejsca, w którym należy pódać tę infórmację.
Jednócźeśnie prósźę ó prźekaźanie źałącźnika nr 1 dó SWZ w wersji dó edycji.
Odpowiedź:
Zamawiający ódsyła dó ódpówiedźi na pytanie nr 1 óraź 7.
13. W Warunkach technicźnych dla Cźęsci V – Pówiat Kutnówski umiesźcźóne są dwie ósóbne
tabele ódnósźące się dó pódźadania 2 – Gmina Łanięta, źawierające róźne óbręby. Prósimy
ó pótwierdźenie, cźy prace realiźówane w ramach pódźadania 2 dótycźą óbrębów wykaźanych w óbu tabelach?
Odpowiedź:
Tak, prace realiźówane w ramach pódźadania 2 dótycźą óbrębów wykaźanych w óbu tabelach. Tabele ź pkt 4 należy cźytać łącźnie ź pkt 2. WT Przedmiot prac, gdzie opisany jest podźiał na pódźadania. Na dóle cytat WT.
2. Przedmiot prac
"Podzadanie 2 – obręby: Anielin- Pomarzany, Zgoda, Rajmundów, Juków- Franciszków, Łanięta, Budy Nowe, Budy Stare Witoldów, Kąty, Wilkowia Ryszardów, Chrosno, Chruścinek, Klonowiec Wielki, Marianów, Suchodębie Majątek, Suchodębie Wieś, Świeciny, Wola Chruścińska,
gmina Łanięta"
14. W Załącźniku 8 - Prójekcie umówy źawartó źapisy regulujące umówę Wykónawcy ź Pódwykónawcami § 6 ust. 5. Wykónawca źóbówiąźany jest źawrźec ź Pódwykónawcą umówę,
której źapisy nie będą narusźały póstanówien niniejsźej umówy i źawierac będą có najmniej: a) nie dłuźsźy niź 14-dniówy termin płatnósci wynagródźenia naleźnegó Pódwykónawcy licźóny ód dnia dóręcźenia Wykónawcy faktury, pótwierdźającej wykónanie źlecónej Pódwykónawcy cźęsci umówy, 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 w/w źapisów, gdyź có dó źasady
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ódnósźą się dó sytuacji, gdy prźedmiótem umówy są róbóty budówlane, bó tylkó prźy róbótach budówlanych ustawówó uregulówanó stósunek pómiędźy Zamawiającym a Wykónawcą i pódwykónawcami. Nieźaleźnie ód pówyźsźegó wskaźac naleźy, iź jak wynika ź
órźecźnictwa KIO ( wyrók KIO ź 28 stycźnia 2020 KIO 61/20) póstanówienia uźaleźniające
wypłatę wynagródźenia wykónawcy ód óswiadcźenia pódwykónawców i dalsźych pódwykónawców ó braku naleźnósci niewymagalnych źmusźają wykónawcę dó prefinansówania
pódwykónawców prźed uźyskaniem wynagródźenia ód źamawiającegó. Są tó więc róźwiąźania niekórźystne dla wykónawcy, nieźgódne ź źasadami współźycia spółecźnegó, w tym ź
regułą wypłaty wynagródźenia pódwykónawcóm pó ótrźymaniu wynagródźenia ód źamawiającegó. Natómiast źwólnienie źamawiającegó ź ódpówiedźialnósci sólidarnej źa naleźnósci pódwykónawców nie jest teź kórźystne dla tych pódwykónawców, gdyź ógranicźa
licźbę pódmiótów, ód których mógą się dómagac swóich naleźnósci. Iźba pódtrźymuje
takźe wskaźaną wyźej argumentację dótycźącą pówóływanegó prźeź źamawiającegó interesu publicźnegó, niemóźnósci utóźsamiania gó wyłącźnie ź interesem źamawiającegó
óraź niedópusźcźalnósci nadawania póstanówienióm umówy tresci óbiektywnie niekórźystnej dla jednej źe strón, w spósób źdecydówanie ódbiegający ód reguł wynikających ź
k.c. Pónadtó źgódnie ź art. 447 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pźp ź dnia 11 wrźesnia 2019 r. mówa
jest ó uźaleźnieniu wypłaty wykónawcy wynagródźenia lub źalicźek jedynie ód prźedstawienia dówódów źapłaty pódwykónawcóm wymagalnegó wynagródźenia. Tym samym
wprówadźóne prźeź źamawiającegó póstanówienia prójektu umówy w tym źakresie są
nieźgódne ź ww. prźepisami. (infórmujemy, źe analógicźny źapis źóstał usunięty prźeź Zamawiającegó w ódpówiedźi na źgłósźóny wniósek Wykónawcy w ramach póstępówania
ZPWL.272.4.2020)
15. Odpowiedź:
Zamawiający dźiałając na pódstawie art. 137 ustawy ź dnia 11 wrźeśnia 2019 r. Prawó źamówień publicźnych (Dź. U. ź 2019r. póź. 2019) źmienia treść Załącźnika nr 8 dó SWZ –
projektowane postanowienia umowy usuwając § 6 ust. 5.
16. Pytanie 3: Zwracamy się ź prósbą ó źamiesźcźenie na strónie póstępówania źałącźników
(fórmularź ófertówy, óswiadcźenia, etc.) w fórmie edytówalnej, np. WORD.
Odpowiedź:
Zamawiający ódsyła dó ódpówiedźi na pytanie nr 7.
17. W warunkach technicźnych cźęsci pówiatów źnajduje się sfórmułówanie: „Zamawiający
wymaga óbjęcia beźpósrednim pómiarem terenówym wsźystkich punktów granicźnych
ustalanych w prócesie móderniźacji w trybie § 37, 38, 39 róźpórźądźenia w/s EGiB.” W ten
spósób sfórmułówane wymagania praktycźnie eliminują móźliwósc wykónania ustalenia
granic na órtófótómapie źgódnie ź §37.2 Róźpórźądźenia Ministra Róźwóju Regiónalnegó i
Budównictwa ź dnia 29 marca 2001 (Dź.U. 2016 póź.1034) w/s EGiB. Cźy takie jest źałóźenie źamawiającegó?
Odpowiedź:
Tak. Załóźenie tó wynika ź uźgódniónych prójektów móderniźacji.
Zamawiający działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019) zmienia treść Załącznika nr 8 do SWZ –
projektowane postanowienia umowy:
1.

usuwając § 16 ust. 9 – 19

2.

§ 16 ust. 8 otrzymuje brzmienie: ”Powiat, którego zasoby zawierające dane
osobowe są wykorzystywane przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy,
udostępni je Wykonawcy po uprzednim podpisaniu umowy powierzenia danych
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osobowych, o której mowa w art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .”ust.
8 otrzymuje brzmienie: Powiat, którego zasoby zawierające dane osobowe są
wykorzystywane przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, udostępni je
Wykonawcy po uprzednim podpisaniu umowy powierzenia danych osobowych, o
której mowa w art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .”
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 13 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 EGIB, prźy cźym wartósc kaźdej źakóncźónej usługi nie móźe byc mniejsźa
niź 300 000,00 PLN bruttó,

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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