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Wykonawcy biorący udział  

w postępowaniu 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie zdjęć lotniczych oraz ortofotomapy dla całego województwa 

podkarpackiego. 

 

Zamawiający, Województwo Podkarpackie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje następujących zmian w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia: 

 

1. Rozdział  IV SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 „1. Mając na uwadze ograniczenia związane z czasem wykonywania nalotów do okresu jesieni 2016 

oraz wiosny 2017, termin zakończenia prac ustala się nie później niż do dnia 30 listopada 2017, przy 

czym: 

 -  pierwszy etap: zakończenia prac (oddanie min. 40 % prac) ma nastąpić do 31 grudnia 2016 r.  

i obejmuje wykonanie  nalotu fotogrametrycznego oraz ortofotomapy wraz z przeprowadzoną 

kontrolą wewnętrzną danych, pozwalającą na prace na tych materiałach, chyba, że Wykonawca 

zdąży przekazać materiały do zasobu CODGiK i otrzyma pozytywny protokół odbioru, wówczas 

kontrola wewnętrzna nie jest konieczna, 

 -  drugi etap: do 30 września 2017 r.  obejmuje wykonanie zdjęć fotogrametrycznych i ortofotomapy 

wraz  z przeprowadzoną kontrolą wewnętrzną danych, pozwalającą na prace na tych materiałach, 

 - trzeci etap: do 30 listopada 2017 r. - końcowe przyjęcie materiałów do zasobu, zakończone 

pozytywnym protokołem odbioru. 

2. W ciągu 7 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przygotować harmonogram 

realizacji prac. Założenia do przygotowania harmonogramu: 

 podział całości obszaru na rejony fotografowania, 

 rejon fotografowania powinien stanowić blok w rozumieniu bloku aerotriangulacji, 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia kolejności pozyskiwania bloków, 

 naloty mają być wykonane nie wcześniej niż w 2016 roku, 

 Harmonogram musi uwzględniać iż w jednym sezonie fotolotniczym (wiosna lub jesień), 

należy pozyskać zdjęcia dla minimum 40% powierzchni opracowania, 

 termin zakończenia projektu 30 listopada 2017 (etap III) – data podpisania końcowego 

protokołu odbioru. 

 podziału obszaru nalotów na I i II etap, który jest następujący:  

w I etapie zostaną wykonane powiaty: Brzozowski, Dębicki, Łańcucki, Mielecki, Przeworski, 

Przemyski, Ropczycko-Sędziszowski, Rzeszowski, Strzyżowski oraz miasta na prawach 

powiatu: Przemyśl i Rzeszów. 

w II etapie zostaną wykonane powiaty: Jasielski, Jarosławski, Kolbuszowski, Krośnieński, 

Leski, Leżajski, Lubaczowski, Niżański, Stalowowolski, Bieszczadzki, Sanocki, 

Tarnobrzeski oraz miasta na prawach powiatu: Krosno i Tarnobrzeg. 



3. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie produktu 

na wyznaczonym zgodnie z harmonogramem obszarze Wykonawca po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego będzie mógł wykonać produkt na innym obszarze wskazanym w harmonogramie 

(obszarze z dogodnymi warunkami pogodowymi).”. 

 

2. Rozdział  XI SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 
„XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT. 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w 

Rzeszowie, pokój nr 207 - II piętro, w terminie do dnia 14 października 2016 r. do godz. 10:00. 

2.  Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób: 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 

Rzeszów, pokój nr 207 oraz oznakowana napisem: „Oferta w przetargu nieograniczonym pod 

nazwą: Wykonanie zdjęć lotniczych oraz ortofotomapy dla całego województwa podkarpackiego, 

numer sprawy: OR-IV.272.2.19.2016”, NIE OTWIERAĆ PRZED 14 października 2016 r. 

godz. 11:00", a nadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem 

Wykonawcy. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14 października 2016 r. o godz. 11:00 w 

siedzibie Zamawiającego w Rzeszowie przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4, II piętro, pokój 

207. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana lub 

wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym zakresie dostarczonego 

Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją „zmiana” lub „wycofanie” oferty. 

5. W przypadku zmiany treści oferty Wykonawca zamieszcza dokumenty zawierające zmienioną 

treść w kopercie opisanej w sposób przewidziany w pkt 2 z dopiskiem „ZMIANA”. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

3. Rozdział  XI ust. 3 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„3.Punkty przyznawane za kryterium "wykonanie zamówienia dla powiatów/miast na prawach 

powiatów z II etapu w terminie wcześniejszym tj. w etapie I " (PKp) będą liczone wg następującego 

wzoru: 

 

Przyznane Punkty za skrócenie terminu wykonania zamówienia (PKp) = (Ip : Mip) x 20 

gdzie:  Mip –  maksymalna ilość powiatów/miast na prawach powiatów   

w II etapie równa sie 11 **  

Ip – ilość powiatów/miast na prawach powiatów z etapu II zrealizowana w etapie I w badanej 

ofercie (max. 11) 

 

 

** w etapie II jest 12 powiatów oraz dodatkowo dwa miasta na prawach powiatu:  Krosno i 

Tarnobrzeg. Powiaty: Jasielski, Krośnieński oraz Tarnobrzeski nie będą punktowane, natomiast 

punktowane są dodatkowo miasta na prawach powiatu  Krosno i Tarnobrzeg,  stad przyjęto liczbę  11  

(12 powiatów minus trzy wspomniane wyżej  plus dwa miasta na prawach powiatu).  

 

Liczba punktów określona zostanie na podstawie poniższego wzoru: PKc + PKt+Pkp.”. 

 

 

 


