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                                                            Wg rozdzielnika 
 

dotyczy: postępowania na zadanie pn. Modernizacja bazy danych EGiB, digitalizacja treści 
cyfrowych oraz dostosowanie do standardów prawnych danych BDOT500 i GESUT w ramach 
projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług 
publicznych opartych na geoinformacji 
 

Korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), informuję, iż zmianie ulega zapis: 

1) pkt. 10.1. ppkt. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie: 

„1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego odpowiednio 
Załącznik nr 1a, 1b, 1c do SIWZ” 

2) pkt. 16.1 lit. a) tiret 2 Kryterium Doświadczenie (Pd) – waga 30%, w którym zdanie 1 otrzymuje 
brzmienie: 

„Sposób oceny: 
Ocena oferty w kryterium „Doświadczenie” zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego w 
formularzu ofertowym wykazu osób skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, innych niż 
Kierownik Zespołu ds. EGiB, o którym mowa w pkt. 8.1.3 lit. c1) tiret drugi siwz, które będą sprawowały 
odpowiednie funkcje merytoryczne (…)” 

3) pkt. 16.1 lit. b) tiret 2 Kryterium Doświadczenie (Pd) – waga 18%, w którym zdanie 1 otrzymuje 
brzmienie: 

„Sposób oceny: 
Ocena oferty w kryterium „Doświadczenie” zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego w 
formularzu ofertowym wykazu osób skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, innej osoby niż 
Kierownik Zespołu ds. BDOT500, o którym mowa w 8.1.3 lit. c2) tiret drugi siwz, która będzie sprawowała 
funkcję Specjalisty ds. bazy danych BDOT500, spełniającej następujące wymagania (…)” 

4) pkt. 16.1 lit. c) tiret 2 Kryterium Doświadczenie (Pd) – waga 18%, w którym zdanie 1 otrzymuje 
brzmienie: 

„Sposób oceny: 
Ocena oferty w kryterium „Doświadczenie” zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego w 
formularzu ofertowym wykazu osób skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, innej osoby niż 
Kierownik Zespołu ds. GESUT, o którym mowa 8.1.3  lit. c3) tiret drugi siwz, która będzie sprawowała 
funkcję Specjalisty ds. bazy danych GESUT, spełniającej następujące wymagania (…)” 

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian. 
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