
OR.VII.272.32.2022  

Racibórz 23.11.2022r. 

SPROSTOWANIE 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

I ZMIANA TREŚCI SWZ 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.VII.272.32.2022 pn. 

 „Inspektor nadzoru nad pracami dotyczącymi przetworzenia do postaci elektronicznej 

operatów geodezyjnych map i dokumentacji geodezyjnej, zgromadzonej w Wydziale 

Geodezji wraz z przenumerowaniem dla jednostki ewidencyjnej Krzanowice”. 

I. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Informuję, iż zamawiający otrzymał pytanie dotyczące treści SWZ w zakresie w/w 

postępowania. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.), przedstawiam poniżej 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 

Zwracamy się o usunięcie rozbieżności w dokumentacji opublikowanej na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

Stwierdzono rozbieżności w terminach składania ofert i terminach otwarcia ofert, powstałe 

najprawdopodobniej w wyniku omyłki pisarskiej.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zmieniony został termin składania i otwarcia ofert. 

II. Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia . 

Działając na podstawie art. 138 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.), zamawiający zmienia treść SWZ w 

następującym zakresie: 

Zmianie ulega SWZ w następujący sposób: 

Pkt 4. SWZ Termin wykonania zamówienia. 

Zgodnie z ustalonym harmonogramem po podpisaniu umowy, spójnym z 

harmonogramem podpisanym z firmą dokonującą cyfryzacji materiałów zasobu. 

Zakończenie realizacji umowy po oddaniu i sprawdzeniu ostatniej partii dokumentów, 

nie później niż 15 marca 2023 r. 20.02.2022  20.02.2023 r.  



W związku z powyższym zamawiający dokonuje zmian wzoru umowy dołączonego do 

postępowania jako Załącznik nr 1 do SWZ, zmieniając go jako OR.VII.272.32.2022_SWZ 

zał. 1  PRAWIDŁOWY wzór umowy. 

Pkt 6. SWZ Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z 

postępowania.  

 

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące:  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów:  

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  

4) zdolności technicznej lub zawodowej:  

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobą 

posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 

maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z 

późn. zm.). 

Do udziału w postępowaniu nie może przystąpić Wykonawca dokonujący przetworzenia do 

postaci elektronicznej operatów geodezyjnych map i dokumentacji geodezyjnej, 

zgromadzonej w Wydziale Geodezji wraz z przenumerowaniem dla jednostki ewidencyjnej 

Krzanowice. 

W związku z powyższym zamawiający dokonuje zmian wzoru umowy dołączonego do 

postępowania jako Załącznik nr 3 do SWZ, zmieniając go jako OR.VII.272.32.2022_SWZ 

zał. 3_Prawidłowy Oświadczenie o spełnieniu warunków. 

Pkt 11.SWZ Termin związania ofertą. 

11.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 24.12.2022r. do dnia 

27.12.2022r. 

Pkt 13.SWZ Sposób i termin składania i otwarcia ofert 

13.1. Wykonawca składa ofertę do dnia 25.11.2022 r., 28.11.2022r. do godziny 10:00 za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i 



udostępnionego również na miniPortalu. Adres skrzynki: ePUAP: /powiatraciborski/skrytka 

przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl. Funkcjonalność do zaszyfrowania 

oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach 

danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres 

skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

(…) 

13.10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2022 r., 28.11.2022 r. o godzinie 10:30 

 (…) 

Zmianie ulegnie zał. Nr 3 do SWZ, zawierający formularz ofertowy, w taki sposób, że plik o 

nazwie OR.VII.272.32.2022_SWZ zał. 2_Formularz oferty zastępuje się plikiem o nazwie 

OR.VII.272.32.2022_SWZ zał. 2_Formularz oferty prawidłowy, który należy wykorzystać 

podczas składania oferty. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 

z dnia 22.11.2020r. po numerem 2022/BZP 00452724/01. (przedmiotowe ogłoszenie w 

załączeniu). 

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

 

 

 

Z up. S T A R O S T Y 

Beata Bańczyk 

SEKRETARZ POWIATU 

Zatwierdził 

 

 

 

Sporządził: Bartłomiej Adamski, tel. 385 


