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Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia 

 
 

PISMO NR 1 
 
Dotyczy: Przetargu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego jest w trybie 
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm) p.n.: 

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW MIASTA SULEJÓWEK 
 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
warunków zamówienia, zwanej dalej w skrócie SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela 
następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: 

W pkt 1.4.1. SWZ Zamawiający określił następujący warunek: 

„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż: 

- w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert,                        
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi, 
o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda, dotyczące modernizacji ewidencji gruntów                                        
i budynków, obejmujące m.in. wykorzystanie chmury punktów” 

Czy Zamawiający dopuści również usługi, które polegały na aktualizacji ewidencji gruntów i budynków 
o wartości minimum 100 000 zł brutto każda, które obejmowały m.in. wykorzystanie chmury punktów? 
Zdaniem Wykonawcy prace związane z aktualizacją egib z wykorzystaniem chmury punktów                                  
są tożsame z pracami związanymi z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, ponieważ oba rodzaje 
prac obejmują swym zakresem pomiar sytuacyjny konturów i bloków budynków oraz obiektów 
budowlanych trwale związanych z budynkami. Zrealizowane prace polegające na aktualizacji egib                         
z wykorzystaniem chmury punktów zapewniają odpowiednie doświadczanie niezbędne do realizacji 
prac objętych przedmiotem zamówienia.  

W związku z powyższym prosimy uprzejmie o uwzględnienie zmiany warunków SWZ, o których mowa 
powyżej, co przyczyni się także w korzystny dla Zamawiającego sposób do zwiększenia konkurencji                    
w przedmiotowym postępowaniu..  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadza zmian w przedmiotowym zakresie. 

 

Przedmiotowe pismo stanowi integralną część SWZ i jest wiążące przy składaniu ofert.  

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
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