
  

 Biuro Rozwoju Gdańska 

 ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk 

 www.brg.gda.pl; brg@brg.gda.pl; tel: 58 308 44 51 

 

1 

 

Gdańsk 19.02.2018 r. 

Do wszystkich Wykonawców 

Sprostowani 2 do SIWZ 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu 

udzielenia zamówienia publicznego 1/2018 „Na pozyskanie i opracowanie danych 

przestrzennych dla miasta Gdańska”. 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób: 

 

1. Na stronie 12 w SIWZ w rozdziale 10 „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się 

kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu 

oceny oferty” w punkcie 4 dotyczącym zakresu kryterium „Cechy jakościowe/użytkowe 

produktu” każda oferta może otrzymać maksymalną ilość punktów – 20%.  
 

Dokonuje się zmiany zawartości kolumny „Miara (wartości minimalnej)”z 

brzmienia:  

Punkty zostaną przyznana zgodnie z tabelą, gdzie: 

Kryterium oceny Miara  

(wartości minimalne) 

Wartość 

punktowa 

Wymagane poprzeczne pokrycie 

zdjęć dla ortofotomapy 

nie mniej niż 40% 0 

nie mniej niż 50% 5 

 

Wymagane podłużne pokrycie 

zdjęć dla ortofotomapy 

nie mniej niż 60% 10 

nie mniej niż 70% 15 

nie mniej niż 80% 20 

 

Na brzmienie: 

 

Punkty zostaną przyznane zgodnie z tabelą poniżej, gdzie maksymalna ilość punktów 

wynosi 20 i zostanie ona uzyskana przez sumę pozycji „Wymagane poprzeczne pokrycie 

zdjęć dla ortofotomapy” + „Wymagane podłużne pokrycie zdjęć dla ortofotomapy”. 

 

Kryterium oceny Miara  

(wartości minimalne) 

Wartość 

punktowa 

Wymagane poprzeczne 

pokrycie zdjęć dla ortofotomapy 

nie mniej niż 30% 5 

nie mniej niż 40% 10 

Wymagane podłużne pokrycie 

zdjęć dla ortofotomapy 

nie mniej niż 60% 5 

nie mniej niż 70% 10 
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2. W załączniku nr 2 - wzór oferty w punkcie 2 dotyczącym: „Oświadczam, że oferowany 

przeze mnie Przedmiot zamówienia będzie posiadał następujące cechy jakościowe / 

użytkowe”.  

 

Dokonuje się zmiany zawartości kolumny „Miara (wartości minimalnej)”z 

brzmienia:  

 

  

Cechy jakościowe / użytkowe produktu 

Miara  

wartości minimalne 

TAK / NIE 

wpisać 

właściwe 

1. Wymagane poprzeczne pokrycie zdjęć dla 

ortofotomapy 

nie mniej niż 40%  

nie mniej niż 50%  

 

2. 

 

Wymagane podłużne pokrycie zdjęć dla 

ortofotomapy 

 

nie mniej niż 60%  

nie mniej niż 70%  

nie mniej niż 80%  

 

Na brzmienie: 

 

  

Cechy jakościowe / użytkowe produktu 

Miara  

wartości minimalne 

TAK / NIE 

wpisać 

właściwe 

1. Wymagane poprzeczne pokrycie zdjęć dla 

ortofotomapy 

nie mniej niż 30%  

nie mniej niż 40%  

 

2. 

Wymagane podłużne pokrycie zdjęć dla 

ortofotomapy 

 

nie mniej niż 60%  

nie mniej niż 70%  

 

Zmiana nie powoduje zmiany terminu składania ofert 


