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ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ  

 

 

 

 

 
W dniu 05.05.2016r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie dotyczące zamówienia 

publicznego pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Łubniany wraz z 

modernizacją i założeniem szczegółowej osnowy geodezyjnej:  

 

 
 

na które Zamawiający odpowiada w następujący sposób: 

 



 

Punkt 6.2.2 SIWZ o dotychczasowym brzmieniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonali jako główny Wykonawca: 

• co najmniej 2 zamówienia o charakterze podobnym, polegające na założeniu 

ewidencji  budynków i lokali jako bazy obiektowej GML zgodnej z systemem 

Kataster OnLine (dotyczy części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i 

budynków) z podaniem ilości jednostek opracowanych, daty wykonania i odbioru, 

ich wartości oraz potwierdzeniem, że usługi te zostały wykonane należycie i w 

ustalonym terminie. Wartość jednej ze zrealizowanych prac nie powinna być 

mniejsza niż 180 000,00 PLN. 

• co najmniej 1 zamówienie o charakterze podobnym do modernizacji lub założenia 

szczegółowej osnowy geodezyjnej z podaniem ilości jednostek opracowanych, daty 

wykonania i odbioru, ich wartości wraz z dokumentami potwierdzającymi, że prace 

zostały wykonane należycie i w ustalonym terminie. Wartość zrealizowanej pracy nie 

powinna być mniejsza niż 5 000,00 PLN. 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że 

łącznie spełniają warunek określony powyżej. 

 

otrzymuje brzmienie: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonali jako główny Wykonawca: 

• co najmniej 2 zamówienia o charakterze podobnym, polegające na założeniu 

ewidencji  budynków i lokali jako bazy obiektowej GML z podaniem ilości jednostek 

opracowanych, daty wykonania i odbioru, ich wartości oraz potwierdzeniem, że 

usługi te zostały wykonane należycie i w ustalonym terminie. Wartość jednej ze 

zrealizowanych prac nie powinna być mniejsza niż 180 000,00 PLN. 

• co najmniej 1 zamówienie o charakterze podobnym do modernizacji lub założenia 

szczegółowej osnowy geodezyjnej z podaniem ilości jednostek opracowanych, daty 

wykonania i odbioru, ich wartości wraz z dokumentami potwierdzającymi, że prace 

zostały wykonane należycie i w ustalonym terminie. Wartość zrealizowanej pracy nie 

powinna być mniejsza niż 5 000,00 PLN. 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że 

łącznie spełniają warunek określony powyżej. 

 
Powyższe wyjaśnienia/odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) i należy je uwzględniać w dalszym przebiegu postępowania. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


