OR.VII.272.14.2019

Racibórz 10.07.2019r.

MODYFIKACJA I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.VII.272.14.2019 pn.
„Inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej oraz dostosowanie szczegółowej
wysokościowej osnowy do układu PL-EVRF2007-NH dla powiatu raciborskiego”.
I. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Informuję, iż zamawiający otrzymał pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w zakresie w/w postępowania. Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.
zm.), przedstawiam poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1:
W związku z ogłoszonym postepowaniem przetargowym pn.” Inwentaryzacja punktów osnowy
wysokościowej oraz dostosowanie szczegółowej wysokościowej osnowy do układu PL-EVRF2007NH dla powiatu raciborskiego” uprzejmie informujemy, że Zamawiający w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w pkt. 6.1.c) Zdolności technicznej lub zawodowej wskazał błędny
wymóg posiadanych uprawnień zawodowych. Aktualnie zapis ten brzmi:
c)zdolności technicznej lub zawodowej:
- (…)
- dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie
określonym w art. 43 pkt 1 lub 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), która zostanie
skierowana przez wykonawcę do realizacji zamówienia.
Natomiast w myśl § 11 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r.
w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych wymagane jest:
Kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi związanymi z zakładaniem
lub modernizacją podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, a
także szczegółowych osnów geodezyjnych, powierza się osobom posiadającym uprawnienia
zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 3 ustawy.
Przedmiotowe rozporządzenie określa organizację i tryb zakładania i utrzymywania szczegółowych
osnów geodezyjnych. Wymieniony zakres prac w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia
zalicza się do prac związanych z modernizacją szczegółowej osnowy, które winny być kierowane
przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjne pomiary podstawowe.
Mając powyższe na uwadze wnosimy o zmianę wymogu posiadania uprawnień zawodowych, o
których mowa wyłącznie w art. 43 pkt.3 ustawy, tj. Geodezyjne pomiary podstawowe.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w poz. 6.1.c) SIWZ zmienia określony wymóg posiadanych
uprawnień zawodowych na: .
- dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie
określonym w art. 43 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), która zostanie
skierowana przez wykonawcę do realizacji zamówienia.
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Pytanie 2
Dodatkowo proszę o wyjaśnienie czy wymóg związany z posiadaniem doświadczenia
winien obejmować usługę wykonaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych. .
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w poz.6.1. c) SIWZ wymóg związany z posiadanym
doświadczeniem winien obejmować usługę wykonaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych, w związku z powyższy dokonuje zmiany w zakresie
spełnienia warunku tj. zdolności technicznej.
W związku z tym, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie punktu 6.1.c).
II. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zamawiający zmienia treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:
Zmianie ulega SIWZ w następujący sposób:
Pkt. 6.1. c) a) zdolności technicznej lub zawodowej otrzymuje brzmienie:
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie dotyczące
inwentaryzacji punktów osnowy wysokościowej, pomiaru i obliczeniu wysokości w układzie
wysokościowym PL-EVRF2007-NH zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych.
- dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie
określonym w art. 43 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), która zostanie
skierowana przez wykonawcę do realizacji zamówienia.
Zmianie ulega załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, w taki sposób, że
zamieszczony w folderze o nazwie OR.VII.272.15.2019_SIWZ – plik o nazwie
OR.VII.272.14.2019_SIWZ zał. 5 Oświadczenie dot. Warunków zastępuje się nowym opisem –
plikiem o nazwie OR.VII.272.14.2019_SIWZ zał. 5 Oświadczenie dot. Warunków_ PO
ZMIANIE.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
z dnia 11.07.2019r. po numerem 540142004-N-2019 (przedmiotowe ogłoszenie w załączeniu).
W załączeniu przedmiotowe ogłoszenie.
Sporządziła: Anita Stuchły, tel. 385
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