ZP.272.5.2020

Nowy Sącz, dnia 16 lipca 2020 r.

Otrzymują Wykonawcy
wg rozdzielnika
Dotyczy:

I.

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na usługi cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji
bazy danych EGiB w ramach projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych
Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zamawiający Powiat
Nowosądecki, z siedzibą ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „zamawiającym” przekazuje
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją” lub „siwz”.

Pytanie nr 1 Wykonawcy:
„W latach 2017 i 2018 realizowano na rzecz zamawiającego zamówienie pt. Wykonanie zdjęć lotniczych wraz
z opracowaniem numerycznego modelu terenu, ortofotomapy, aerotriangulacji oraz opracowanie bazy
danych zobrazowań lotniczych w ramach projektu pn. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych
Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz (dalej dostawa orto), nr referencyjny ZP.272.11.2017. Czy
Zamawiający dysponuje oraz może przekazać do wykorzystania w przedmiotowych pracach modernizacji
egib, pozyskane w drodze dostawy orto arkuszami ortofotmapy o GSD=5 cm, zgodnie z załącznikiem nr 7 do
opisu przedmiotu zamówienia dostawa orto dla jednostek ewidencyjnych powiatu położonych w północnej
części powiatu, wraz z miastem Nowy Sącz. Powyższe mogą posłużyć do wykonania geodezyjnych pomiarów
kartometrycznych, o których mowa w paragrafie 2 ustęp 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz.u. nr 263 poz. 1572)? W przypadku odpowiedzi twierdzącej,
bardzo prosimy o charakterystykę posiadanych materiałów wraz z datą wykonania zdjęć lotniczych dla każdej
jednostki ewidencyjnej, parametrami zdjęć, ew. parametrami charakteryzującymi dokładność zdjęć
w kontekście wykorzystania do wykonania ww. pomiarów geodezyjnych.”
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:
Zamawiający dysponuje wyłącznie arkuszami ortofotmapy o GSD odpowiednio 5 cm i 7 cm w zależności od
obszaru powiatu, przekazanymi przez GUGiK i nie posiada charakterystyki przekazanych materiałów oraz
innych produktów fotogrametrycznych, w tym zdjęć lotniczych. Zdjęcia lotnicze, w oparciu o które została
wytworzona ortofotomapa zostały wykonane w okresie wiosna 2017 r – jesień 2018 r. i stanowią materiał
pomocniczy przy realizacji zamówienia.
Zamawiający nie narzuca technologii wykonania zamówienia wobec czego, w przypadku wykorzystywania
ortofotomapy do celów modernizacji ewidencji gruntów i budynków (pomiar kartometryczny)
do Wykonawcy będzie należeć sprawdzenie poprawności wykonania przekazanych materiałów i ocena
ich zgodności z obowiązującymi standardami.
Pytanie nr 2 Wykonawcy:
„Czy Zamawiający dysponuje oraz może przekazać do wykorzystania w przedmiotowych pracach modernizacji
egib, pozyskane w drodze zamówienia dostawa orto, arkusze ortofotmapy o GSD=7 cm, zgodnie
z załącznikiem nr 7 do opisu przedmiotu zamówienia dostawa orto dla jednostek ewidencyjnych powiatu
położonych w południowej i zachodniej części powiatu? Powyższe mogą posłużyć do wykonania geodezyjnych
pomiarów kartometrycznych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, bardzo prosimy o charakterystykę
posiadanych materiałów wraz z datą wykonania zdjęć lotniczych dla każdej jednostki ewidencyjnej,

parametrami zdjęć, ew. parametrami charakteryzującymi dokładność zdjęć w kontekście wykorzystania do
wykonania ww. pomiarów geodezyjnych.”
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Zamawiający udziela odpowiedzi jak na pytanie 1.
Pytanie nr 3 Wykonawcy:
„Czy Zamawiający dysponuje oraz może przekazać do wykorzystania w przedmiotowych pracach modernizacji
egib, pozyskane w drodze zamówienia dostawa orto arkusze zdjęć lotniczych (stereopary) o GSD odpowiednio
5 cm i 7 cm w zależności od obszaru powiatu (zgodnie z załącznikiem nr 7 do opisu przedmiotu zamówienia
dostawa orto), wraz z dokumentacją aerotriangulacji, parametrami orientacji kamer oraz innymi koniecznymi
danymi i informacjami, służącymi do wykonania geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych, o których
mowa w paragrafie 2 ustęp 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. (Dz. U. nr 263 poz. 1572)? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, bardzo prosimy o charakterystykę
posiadanych materiałów wraz z datą wykonania zdjęć lotniczych dla każdej jednostki ewidencyjnej,
parametrami zdjęć, ew. parametrami charakteryzującymi dokładność zdjęć w kontekście wykorzystania do
wykonania ww. pomiarów geodezyjnych.”
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:
Zamawiający udziela odpowiedzi jak na pytanie 1.
Pytanie nr 4 Wykonawcy:
„W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) Zamawiający w rozdziale 10 (Warunki udziału
w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp) wskazał, iż
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca
wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie
w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie), dla:
a) Części 1, 2 i 5: minimum 1 (jedną) usługę o minimalnej wartości 500 000,00 zł brutto obejmującą swym
zakresem prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków EGiB, gdzie wykonano ustalenia
granic działek przy zastosowaniu pomiarów terenowych lub pomiarów fotogrametrycznych oraz zasilono
opracowanymi danymi dowolny system teleinformatyczny służący do prowadzenia bazy danych
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b) Części 3, 4, 6 i 7: minimum 1 (jedną) usługę o minimalnej wartości 200 000,00 zł brutto, obejmującą swym
zakresem prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków EGiB, gdzie wykonano ustalenia
granic działek przy zastosowaniu pomiarów terenowych lub pomiarów fotogrametrycznych oraz zasilono
opracowanymi danymi dowolny system teleinformatyczny służący do prowadzenia bazy danych
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
Jednocześnie w Uwadze 3 sformułowanej pod warunkiem mamy, że: Warunki udziału w zamówieniu
(pkt. 10.I.c (1) a), (pkt. 10.I.c (1) b)) dotyczą oddzielnie każdej z części zamówienia. W przypadku ubiegania się
o więcej niż o jedną część zamówienia, powyżej opisane warunki podlegają zwielokrotnieniu.
Zdaniem wykonawcy uwaga o zwielokrotnieniu warunków udziału w postępowaniu jest określona w sposób
nieprecyzyjny. W warunkach udziału w postępowaniu określono co najmniej 2 parametry wymaganych usług,
które mogą podlegać takiemu zwielokrotnieniu.
Są nimi liczba usług (minimum 1) oraz wartość usług (w zależności od części minimum 500000 zł brutto lub
200000 zł brutto). Stąd wątpliwość, czy w przypadku ubiegania się o więcej niż jedną część zamówienia
zwielokrotnieniu podlegają oba parametry czy może jeden wybrany, a jeżeli jeden wybrany to który? Nie
podlega wątpliwości, że jednoczesne zwielokrotnienie obu parametrów podnosiłoby poziom warunku
niewspółmiernie do zwiększonej skali zamówienia. Wykonawca wnosi zatem by zwielokrotnieniu podlegała
liczba usług lub wartość usług. Tym samym, kiedy wykonawca będzie ubiegał się np. o realizację dwóch części
spośród części 1, 2 i 5, wówczas będzie musiał wykazać posiadanie doświadczenia w realizacji dwóch usług

o parametrach podanych w warunku lub jednej usługi o parametrach podanych w warunku oraz o wartości
1000000 zł brutto zamiast 500000 zł brutto. Powyższe stosowałoby się analogicznie przy innych kombinacjach
części, o jakie zamierzałby się ubiegać wykonawca. Uprzejmie prosimy o zmianę i doprecyzowanie SIWZ we
wskazanym zakresie, w szczególności o skorzystanie z sugestii wykonawcy.”
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:
Zamawiający doprecyzowuje zapis w SIWZ pkt 10 Uwaga 3 poprzez zmianę jej treści, w sposób następujący:
Warunki udziału w zamówieniu (pkt. 10.I.c (1) a), (pkt. 10.I.c (1) b)) dotyczą oddzielnie każdej z części
zamówienia. W przypadku ubiegania się o więcej niż o jedną część zamówienia, zwielokrotnieniu podlega
wybrany przez Wykonawcę tylko jeden z podanych w warunkach parametrów, tj. liczba usług lub minimalna
wartość brutto.
Np. w przypadku ubiegania się o dwie części zamówienia 1 i 2 warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże minimum 1 (jedną) usługę o minimalnej wartości 1 000 000,00 zł brutto lub minimum 2 (dwie) usługi
o minimalnej wartości 500 000,00 zł brutto każda, a w przypadku ubiegania się o trzy części zamówienia
1, 2 i 5, warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże minimum 1 (jedną) usługę o minimalnej
wartości 1 500 000,00 zł brutto lub minimum 3 (trzy) usługi o minimalnej wartości 500 000,00 zł brutto każda.
W przypadku złożenia ofert na większą liczbę części zwielokrotnienie stosuje się odpowiednio.
Pytanie nr 5 Wykonawcy:
„Przedmiotowe zlecenia modernizacji egib wiążą się z dużą ilością pracy, jaką wykonawca musi zrealizować
wprost na obiektach bazy danych systemu informatycznego służącego do prowadzenia państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (dalej PZGiK), zwanej w opisie przedmiotu zamówienia (dalej OPZ) BDST. Są
to między innymi konieczne uzgodnienia styków granic obrębów (np. miasto Nowy Sącz składa się ze 123
obrębów), uzupełnienie obiektów operatów technicznych oraz obiektów zgłoszeń prac geodezyjnych, które
będą lub są powiązane z obiektami mapy ewidencyjnej, działania harmonizujące z pozostałymi zbiorami
danych czy wreszcie wszelkie czynności związane z wymianą danych ewidencyjnych oraz koniecznością
integracji wytworzonej dokumentacji prac modernizacyjnych z obiektami bazy danych. Zgodnie z analizami
wykonawcy należy się liczyć z tym, że będą to setki lub więcej roboczo-godzin, przypadające na każdy obiekt,
gdzie jak wynika z OPZ liczba obiektów do opracowania wynosi 7. Jednocześnie zamawiający zastrzegł, że
„(…) nie dopuszcza możliwości uruchomienia zdalnego dostępu do BDST” a w zamian zapewnia, że „Wszelkie
czynności wykonywane w BDST odbywać się mogą wyłącznie za pośrednictwem interfejsu systemu
TurboEWID na przygotowanych stanowiskach komputerowych w siedzibie Zamawiającego oraz w godzinach
pracy Urzędu tj. poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30” oraz, że zamawiający do tych celów
„przygotuje 3 stanowiska komputerowe”. W szczególności, z racji towarzyszącej pracom modernizacji
opisanej w obowiązujących przepisach prawnych procedury prawno-administracyjnej, pewne działania
wymagające dostępu do systemu TurboEWID będą przypadać w podobnych okresach dla wszystkich obiektów
(np. zasilenia danych po wyłożeniach). Tym samym, hipotetycznie jest możliwe, że w szczytowych momentach
realizacji prac konieczne będzie przygotowanie i udostępnienie przez zamawiającego nawet 21 stanowisk
komputerowych dla wykonawców. Czy zamawiający jest przygotowany sprzętowo i lokalowo na te
okoliczności? Jeżeli zaś okoliczności przedstawione w zapytaniu byłyby uciążliwe dla zamawiającego a tym
samym także dla wykonawców, czy zamawiający rozważa skonfigurowanie i udostępnienie zdalnego dostępu
do BDST, wg zasad i reguł polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego, które obowiązują u zamawiającego?”
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości uruchomienia zdalnego dostępu do BDST.
Zamawiający zmienia zapisy w OPZ-WT w rozdziale VIII Postanowienia końcowe ust. 10 pkt. 3) tiret a)
Zamawiający przygotuje 7 stanowisk komputerowych po jednym dla każdej części zamówienia w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Zamawiający planuje uruchomienie e-usługi „Zdalna aktualizacja bazy danych EGiB”. Usługa ta jest
dedykowana do realizacji zadań związanych z modernizacją EGIB i będzie mogła zostać wykorzystana przez
wykonawców realizujących przedmiotowe zamówienie.
Pytanie nr 6 Wykonawcy:
„Dla wszystkich obiektów podlegających pracom modernizacji egib obowiązująca w PZGiK mapa ewidencyjna
ma postać analogową. Czy pomimo takiego stanu rzeczy Zamawiający dysponuje i może przekazać do
przedmiotowego opracowania, choćby jako materiał pomocniczy, wektorową mapę ewidencyjną, która jest
np. wynikiem projektu LPIS lub WMK? Jeżeli tak to prosimy o informacje jaki jest zakres tematyczny takiej
mapy, to jest czy zawiera ona granice i oznaczenia działek ewidencyjnych, granice i oznaczenia użytków oraz
klas, punkty działek, budynki, punkty adresowe, itd.? Czy mapa ta jest załadowana do BDST? Czy mapa ta jest
aktualizowana operatami przyjętymi do PZGiK, a jeżeli tak to w jakim okresie (lata) przyjętymi? Czy mapa ta
powstała w wyniku digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy czy może wykorzystano operaty przyjęte do PZGiK
przed jej powstaniem? Prosimy o podanie powyższych informacji dla każdej jednostki ewidencyjnej
oddzielnie.”
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6:
Zamawiający uzupełnia OPZ-WT w rozdziale IV Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
poprzez dodanie ust. 14 o następującej treści:
„Dla obiektów podlegających pracom modernizacji EGiB Zamawiający dysponuje ponadto, następującymi
materiałami pomocniczymi w postaci elektronicznej:
- Stary Sącz – miasto - mapa wektorowa w systemie EWMAPA wersja 1.01 (częściowo z pomiaru punktów
stereoautografem, częściowo pomiar w terenie), zawiera granice działek, numery działek, numery punktów
działek, nie aktualizowana w tym systemie. Pliki dgn (v7) zawierające granice działek, numery działek
(z systemu EWMPAPA), granice użytków, budynki (z digitalizacji), które zostały załadowane do bazy systemu
TurboEWID (BDST).
- Piwniczna-Zdrój – miasto - mapa wektorowa w systemie EWMAPA wersja 1.01 (z pomiaru punktów
stereoautografem), zawiera granice działek, numery działek, numery punktów działek, nie aktualizowana
w tym systemie. Pliki dgn (v7) zawierające granice działek, numery działek (z systemu EWMPAPA), granice
użytków, budynki (z digitalizacji), które zostały załadowane do bazy systemu TurboEWID (BDST.
- Krynica-Zdrój – miasto mapa wektorowa w systemie EWMAPA wersja 1.01 (operat odnowy ewidencji
gruntów), zawiera granice działek, numery działek, numery punktów działek, prawdopodobnie granice
użytków, nie aktualizowana w tym systemie. Pliki dgn (v7) zawierające granice działek, numery działek
(z systemu EWMPAPA), granice użytków, budynki (z digitalizacji), które zostały załadowane do bazy systemu
TurboEWID (BDST). Nie aktualizowana o opracowania jednostkowe w BDST.
- Grybów – gmina – pliki z projektu LPIS zawierające granice działek, numery działek i kontury budynków.
Do BDST zaimportowano dane dot. granic i numerów działek. Część geometryczna nie aktualizowana w BDST,
ze stanem na rok 2006 (digitalizacja + opracowania jednostkowe przed 2006 rokiem).
- Krynica-Zdrój – gmina - pliki z projektu LPIS zawierające granice działek, numery działek i kontury budynków.
Do BDST zaimportowano dane dot. granic i numerów działek. Część geometryczna nie aktualizowana w BDST,
ze stanem na rok 2006 (digitalizacja + opracowania jednostkowe przed 2006 rokiem).
- Łososina Dolna – gmina - pliki z projektu LPIS zawierające granice działek, numery działek i kontury
budynków. Do BDST zaimportowano dane dot. granic i numerów działek. Część geometryczna nie
aktualizowana w BDST, ze stanem na rok 2006 (digitalizacja + opracowania jednostkowe przed 2006 rokiem).

- miasto Nowy Sącz – obr 17-117, mapa wektorowa w systemie Microstation v. 4.0.3.1 (DOS), zawiera dane
dot. działek:
- obr. 17-108 (częściowo z zarysów pomiarowych, częściowo z operatów jednostkowych i digitalizacji map
w przypadku braku innych danych)
- obr. 109, 110, 111 (dane z operatu założenia ewidencji gruntów oraz digitalizacji map w przypadku braku
innych danych)
- obr. 112-117 (tzw. tereny przyłączone), głównie digitalizacja map w skali 1:2000 (oraz dostępne
opracowania jednostkowe.
Mapy te zawierają ponadto informacje o numerach działek, użytkach i budynkach (z digitalizacji). Dane te
zostały załadowane do BDST, jednak były w niewielkim stopniu aktualizowane o opracowania jednostkowe
oraz digitalizację map (np. doraźnie pod kątem wyrysów).”
Pytanie nr 7 Wykonawcy:
„W związku z ogłoszonym przez Powiat Nowosądecki w/w postępowaniem przetargowym i określonymi w pkt
9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) terminami realizacji poszczególnych etapów prac dla
Części od 1 do 7, zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany terminu realizacji
1 Etapu prac w taki sposób aby dokładny termin realizacji 1 Etapu prac został uzgodniony pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym w harmonogramie realizacji przedmiotu umowy?
W naszej opinii, mając na uwadze czynności jakie należy wykonać w ramach 1 Etapu prac podane w SIWZ,
terminy na realizację 1 Etapu prac określone przez Zamawiającego są zbyt krótkie. Dotyczy to w szczególności
ilości czasu niezbędnego do przeprowadzenia czynności polegających na uzupełnieniu atrybutów dla
wszystkich obiektów RBD na podstawie posiadanych danych i dokumentów, co wymaga to analizy
i wykorzystania wszystkich dostępnych dokumentów. Proponujemy, aby Wykonawca określił termin realizacji
1 Etapu prac w harmonogramie realizacji przedmiotu umowy przy założeniu, że łączny czas na wykonanie
1 i 2 Etapu nie ulegnie wydłużeniu w stosunku do sumy terminów realizacji obu etapów określonych w SIWZ.”
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7:
Zamawiający zmienia terminy wykonania zamówienia w Etapie 1 i Etapie 2, przedstawione w SIWZ w pkt 9
ppkt 1), 2), 3), 4) 5), 6), 7) oraz całego zamówienia w pkt 9.3), 9.4) i 9.6) „Termin wykonania (realizacji)
zamówienia” w następujący sposób:
1) Część 1 - jednostka ewidencyjna Miasto Nowy Sącz - do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy (w tym 1 etap do 180 dni, 2 etap do 260 dni, 3 etap do 60 dni);
2) Część 2 - jednostka ewidencyjna Grybów – do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
(w tym 1 etap do 180 dni, 2 etap do 260 dni, 3 etap do 60 dni);
3) Część 3 - jednostka ewidencyjna Miasto Krynica - Zdrój do 390 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy (w tym 1 etap do 120 dni, 2 etap do 210 dni, 3 etap do 60 dni);
4) Część 4 - jednostka ewidencyjna Krynica - Zdrój, obszar wiejski do 390 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy (w tym 1 etap do 120 dni, 2 etap do 210 dni, 3 etap do 60 dni);
5) Część 5 - jednostka ewidencyjna Łososina Dolna do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
(w tym 1 etap do 180 dni, 2 etap do 260 dni, 3 etap do 60 dni);
6) Część 6 - jednostka ewidencyjna Miasto Piwniczna - Zdrój do 390 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy (w tym 1 etap do 120 dni, 2 etap do 210 dni, 3 etap do 60 dni);
7) Część 7 - jednostka ewidencyjna Miasto Stary Sącz do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy (w tym 1 etap do 180 dni, 2 etap do 260 dni, 3 etap do 60 dni).

II.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
1. Na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 4a pkt 2) oraz art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje
zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu poprzez:


zmianę zapisu pkt 9 ppkt 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) - specyfikacji istotnych warunków zamówienia,



zmianę zapisu pkt 10 ppkt I. c) (1) Uwaga 3 - specyfikacji istotnych warunków zamówienia,



zmianę zapisu pkt 17 ppkt I. 1) - specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez
przedłużenie terminu składania ofert do dnia 3 sierpnia 2020 r. do godziny 10.00,



zmianę zapisu pkt 17 ppkt II. 1) zdanie pierwsze - specyfikacji istotnych warunków
zamówienia poprzez zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 3 sierpnia 2020 r. godz. 10.15,



zmianę treści rozdziału IV - zał. nr 1 (OPZ-WT) do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, poprzez dodanie ust. 14,



zmianę treści rozdziału VIII ust. 10 pkt 3 lit. a) - zał. nr 1 (OPZ - WT) do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,


2.

zmianę treści §2 ust. 1 - zał. nr 2 (projekt umowy) do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Tym samym Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w następujący sposób:
a) pkt 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:
„1) Część 1 - jednostka ewidencyjna Miasto Nowy Sącz - do 500 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy (w tym 1 etap do 180 dni, 2 etap do 260 dni, 3 etap do 60 dni);
2) Część 2 - jednostka ewidencyjna Grybów – do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy (w tym 1 etap do 180 dni, 2 etap do 260 dni, 3 etap do 60 dni);
3) Część 3 - jednostka ewidencyjna Miasto Krynica - Zdrój do 390 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy (w tym 1 etap do 120 dni, 2 etap do 210 dni, 3 etap do 60 dni);
4) Część 4 - jednostka ewidencyjna Krynica - Zdrój, obszar wiejski do 390 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 120 dni, 2 etap do 210 dni, 3 etap do 60 dni);
5) Część 5 - jednostka ewidencyjna Łososina Dolna do 500 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy (w tym 1 etap do 180 dni, 2 etap do 260 dni, 3 etap do 60 dni);
6) Część 6 - jednostka ewidencyjna Miasto Piwniczna - Zdrój do 390 dni kalendarzowych od
daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 120 dni, 2 etap do 210 dni, 3 etap do 60 dni);
7) Część 7 - jednostka ewidencyjna Miasto Stary Sącz do 500 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy(w tym 1 etap do 180 dni, 2 etap do 260 dni, 3 etap do 60 dni).”
b)

pkt 10 ppkt I. c) (1) Uwaga 3 - specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje
następujące brzmienie:
„Uwaga 3: Warunki udziału w zamówieniu (pkt. 10.I.c (1) a), (pkt. 10.I.c (1) b)) dotyczą
oddzielnie każdej z części zamówienia. W przypadku ubiegania się o więcej niż o jedną część
zamówienia, zwielokrotnieniu podlega wybrany przez Wykonawcę tylko jeden z podanych
w warunkach parametrów, tj. liczba usług lub minimalna wartość brutto.
Np. w przypadku ubiegania się o dwie części zamówienia 1 i 2 warunek zostanie spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże minimum 1 (jedną) usługę o minimalnej wartości 1 000 000,00 zł brutto
lub minimum 2 (dwie) usługi o minimalnej wartości 500 000,00 zł brutto każda, a w przypadku
ubiegania się o trzy części zamówienia 1, 2 i 5, warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca

wykaże minimum 1 (jedną) usługę o minimalnej wartości 1 500 000,00 zł brutto lub minimum
3 (trzy) usługi o minimalnej wartości 500 000,00 zł brutto każda.
W przypadku złożenia ofert na większą liczbę części zwielokrotnienie stosuje się odpowiednio.”
c)

pkt 17 ppkt I.1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:
„1) Ofertę należy złożyć poprzez stronę Platformy zakupowej zamawiającego
https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki w zakładce dotyczącej niniejszego
postępowania, w terminie do dnia 3 sierpnia 2020 r. do godziny 10.00.
O terminie złożenia oferty decyduje data wczytania oferty do systemu.”

d)

pkt 17 ppkt II.1) zdanie pierwsze specyfikacji otrzymuje brzmienie:
„1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 sierpnia 2020 r. o godzinie 10.15, w siedzibie
zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33, w sali 208
(I
piętro),
przy
wykorzystaniu
strony
Platformy
zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki dedykowanej dla niniejszego postępowania.”

e)

w rozdziale IV - zał. nr 1 (OPZ-WT) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dodaje się
ust. 14 o następującym brzmieniu:
„Dla obiektów podlegających pracom modernizacji EGiB Zamawiający dysponuje ponadto,
następującymi materiałami pomocniczymi w postaci elektronicznej:
- Stary Sącz – miasto - mapa wektorowa w systemie EWMAPA wersja 1.01 (częściowo
z pomiaru punktów stereoautografem, częściowo pomiar w terenie), zawiera granice działek,
numery działek, numery punktów działek, nie aktualizowana w tym systemie. Pliki dgn (v7)
zawierające granice działek, numery działek (z systemu EWMPAPA), granice użytków, budynki
(z digitalizacji), które zostały załadowane do bazy systemu TurboEWID (BDST).
- Piwniczna-Zdrój – miasto - mapa wektorowa w systemie EWMAPA wersja 1.01 (z pomiaru
punktów stereoautografem), zawiera granice działek, numery działek, numery punktów
działek, nie aktualizowana w tym systemie. Pliki dgn (v7) zawierające granice działek, numery
działek (z systemu EWMPAPA), granice użytków, budynki (z digitalizacji), które zostały
załadowane do bazy systemu TurboEWID (BDST.
- Krynica-Zdrój – miasto mapa wektorowa w systemie EWMAPA wersja 1.01 (operat odnowy
ewidencji gruntów), zawiera granice działek, numery działek, numery punktów działek,
prawdopodobnie granice użytków, nie aktualizowana w tym systemie. Pliki dgn (v7)
zawierające granice działek, numery działek (z systemu EWMPAPA), granice użytków, budynki
(z digitalizacji), które zostały załadowane do bazy systemu TurboEWID (BDST). Nie
aktualizowana o opracowania jednostkowe w BDST.
- Grybów – gmina – pliki z projektu LPIS zawierające granice działek, numery działek i kontury
budynków. Do BDST zaimportowano dane dot. granic i numerów działek. Część geometryczna
nie aktualizowana w BDST, ze stanem na rok 2006 (digitalizacja + opracowania jednostkowe
przed 2006 rokiem).
- Krynica-Zdrój – gmina - pliki z projektu LPIS zawierające granice działek, numery działek
i kontury budynków. Do BDST zaimportowano dane dot. granic i numerów działek. Część
geometryczna nie aktualizowana w BDST, ze stanem na rok 2006 (digitalizacja + opracowania
jednostkowe przed 2006 rokiem).
- Łososina Dolna – gmina - pliki z projektu LPIS zawierające granice działek, numery działek
i kontury budynków. Do BDST zaimportowano dane dot. granic i numerów działek. Część

geometryczna nie aktualizowana w BDST, ze stanem na rok 2006 (digitalizacja + opracowania
jednostkowe przed 2006 rokiem).
- miasto Nowy Sącz – obr 17-117, mapa wektorowa w systemie Microstation v. 4.0.3.1 (DOS),
zawiera dane dot. działek:
- obr. 17-108 (częściowo z zarysów pomiarowych, częściowo z operatów jednostkowych
i digitalizacji map w przypadku braku innych danych)
- obr. 109, 110, 111 (dane z operatu założenia ewidencji gruntów oraz digitalizacji map
w przypadku braku innych danych)
- obr. 112-117 (tzw. tereny przyłączone), głównie digitalizacja map w skali 1:2000 (oraz
dostępne opracowania jednostkowe.
Mapy te zawierają ponadto informacje o numerach działek, użytkach i budynkach
(z digitalizacji). Dane te zostały załadowane do BDST, jednak były w niewielkim stopniu
aktualizowane o opracowania jednostkowe oraz digitalizację map (np. doraźnie pod kątem
wyrysów).”
f)

w rozdziale VIII ust. 10 pkt 3 lit. a) - zał. nr 1 (OPZ - WT) do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:
„a) Zamawiający przygotuje 7 stanowisk komputerowych po jednym dla każdej części
zamówienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,”

g)

§2 ust. 1 - zał. nr 2 (projekt umowy) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się: od dnia zawarcia umowy do
(w zależności od Części, na którą została złożona oferta):
1) Część 1 - jednostka ewidencyjna Miasto Nowy Sącz - do 500 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy (w tym 1 etap do 180 dni, 2 etap do 260 dni, 3 etap do 60 dni);
2) Część 2 - jednostka ewidencyjna Grybów – do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy (w tym 1 etap do 180 dni, 2 etap do 260 dni, 3 etap do 60 dni);
3) Część 3 - jednostka ewidencyjna Miasto Krynica - Zdrój do 390 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy (w tym 1 etap do 120 dni, 2 etap do 210 dni, 3 etap do 60 dni);
4) Część 4 - jednostka ewidencyjna Krynica - Zdrój, obszar wiejski do 390 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 120 dni, 2 etap do 210 dni, 3 etap do 60 dni);
5) Część 5 - jednostka ewidencyjna Łososina Dolna do 500 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy (w tym 1 etap do 180 dni, 2 etap do 260 dni, 3 etap do 60 dni);
6) Część 6 - jednostka ewidencyjna Miasto Piwniczna - Zdrój do 390 dni kalendarzowych od
daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 120 dni, 2 etap do 210 dni, 3 etap do 60 dni);
7) Część 7 - jednostka ewidencyjna Miasto Stary Sącz do 500 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy(w tym 1 etap do 180 dni, 2 etap do 260 dni, 3 etap do 60 dni).”

3.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników do niej pozostają
bez zmian.

III. POUCZENIE
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia zostało zawarte w pkt 27 specyfikacji.
Załączniki do niniejszego pisma:
zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia uwzględniający zmiany
zał. nr 2 projekt umowy uwzględniający zmiany
Otrzymują:
1. wykonawcy wg rozdzielnika
2. strona internetowa http://www.bip.nowosadecki.pl; https://platformazakupowa.pl/pn/nowosądecki
3. a/a Starostwo Powiatowe

Beata Zięcina – Kasieczka
Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych

