
 

 

 

 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego  w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie, metodą skanowania laserowego 3D, inwentaryzacji budowlanej Dworu położonego 

w Skrzynkach, Plac Parkowy 1. 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:    Data:  

ZP.272.00016.2016    06.04.2016 r. 

l.dz.: ZP.KW-00086/16    

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIA: 

1. W załączniku nr 1 pkt 4.1.a-b jest mowa o skanowaniu 3D na zewnątrz i wewnątrz obiektu, jednak nie jest podana minimalna 

rozdzielczość skanowania. Wnioskujemy o podanie lub dopisanie minimalnej rozdzielczości skanowania jaka jest wymagana przez 

Zamawiającego. 
2. W załączniku nr 1 pkkt 4.2 jest mowa o jednolitej chmurze punktów reprezentującej geometrię skanowanych obiektów bez 

elementów ruchomych. Czy Zamawiający dopuszcza miejsca bez punktów („dziury w chmurze punktów”) w miejscach elementów 
ruchomych, czy podczas skanowania należy przesuwać obiekty ruchome? W przypadku drugiego wariantu, czy wszystkie elementy 

w skanowanym obiekcie można przesuwać? 

3. W załączniku nr 1 pkt 4.4 Zamawiający wymaga modelu 3D w formacie .dwg skanowanego obiektu. Do wykonywania modeli 
3D budynków stosowany jest standard CityGML, w którym określone są stopnie szczegółowości (LoD) wykonanego modelu. 

Wnioskujemy o podanie stopnia szczegółowości jaki jest wymagany przez Zamawiającego. 

4. W załączniki nr 6 Zamawijacy wymaga podania „całkowitej kwoty brutto” wykonanych usług w ciągu ostatnich 3 lat. Żądanie takiej 

informacji jest naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa i może być naruszeniem umów zawartych wcześniej. Wnioskujemy 

o wykreślenie kolumny „całkowita kwota brutto” z tabeli w załączniku nr 6. 

5. Czy w ramach spełnienia warunku dotyczącego prac wykonanych w przeciągu ostatnich 3 lat będą brane pod uwagę również 
obiekty wpisane do ewidencji zabytków? 

ODPOWIEDZI: 

1. Wymagana przez Zamawiającego rozdzielczość skanowania 3D na zewnątrz i wewnątrz budynku wynosi nie więcej 5 mm. 

2. Zamawiający dopuszcza miejsca bez punktów w sytuacji, gdy wyposażenie obiektu jest trwale związane z budynkiem i nie ma 

możliwości jego przesunięcia. 
3. Wymagany przez Zamawiającego stopień szczegółowości wynosi LoD4. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

Zgodnie z zapisami Rozdziału IV ust. 1 pkt 2) oraz Rozdziału V ust. 1 pkt 2) SIWZ, a także załącznika nr 6 do SIWZ, wymagane jest 

wskazanie przez Wykonawców „całkowitej wartości brutto” minimum trzech zamówień, polegających na sporządzeniu 

inwentaryzacji budowlanych budynków w określonym przez Zamawiającego zakresie. 

Treść informacji wymaganych przez Zamawiającego w załączniku nr 6 do SIWZ wynika z przepisów §1 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 

oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), a także w sekcji III.4.1) załącznika nr 1 

do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie 
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1481). 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ujawnia się informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż 

w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 ze zm.), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 

co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

5. Na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść Rozdziału IV ust. 1 pkt 2) SIWZ, 

w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie: 
„Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum trzech zamówień, obejmujących swoim zakresem wykonanie 

inwentaryzacji budowlanych budynków, o powierzchni całkowitej co najmniej 1.000,00 m² każdy, w tym przynajmniej dwóch, które 
zostały wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków.”. 

W konsekwencji dokonanej zmiany treści SIWZ wyznaczone zostają nowe terminy: 

− składania ofert – 13.04.2016 r. do godz. 11:00.; 

− otwarcia ofert – 13.04.2016 r. o godz. 11:15;  

− wniesienia wadium – 13.04.2016 r., do godz. 11:00. 

Pozostałe zapisy SIWZ wraz z miejscem składania i otarcia ofert pozostają bez zmian. 
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