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           Otwock, dnia 01.07.2020 roku  

Dotyczy przetargu SAI.272.2.43.2020  na   
wykonanie cyfrowej mapy glebowo-rolniczej w skali  1:5 000 na podstawie skalibrowanych 

rastrów map analogowych dla gminy Karczew – obszar wiejski (powierzchnia 5334 ha), gminy 

Kołbiel (powierzchnia 10649 ha), gminy Osieck (powierzchnia 6801 ha), gminy Wiązowna 

(powierzchnia 10202 ha).  

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji  dokumentacji przetargowej nr SAI.272.2.43.2020 na 

„wykonania cyfrowej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 na podstawie skalibrowanych 

rastrów map analogowych dla gminy Karczew – obszar wiejski (powierzchnia 5334 ha), gminy 

Kołbiel (powierzchnia 10649 ha), gminy Osieck (powierzchnia 6801 ha gminy Wiązowna 

(powierzchnia 10202 ha) „ ,  zmieniając  zapis: 

 

1. w  pkt   II IWZ  i pkt 5  ogłoszenia  dotyczących   warunków , które musi spełnić Wykonawca 

z: 

 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami 

posiadającymi  uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie  

geodezji i kartografii, o których  mowa  w art. 43 ustawy  z 17 maja  1989 r Prawo geodezyjne i 

kartograficzne, przynajmniej w zakresów : 1 i 5 – min 1 osoba 

na 

 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że 

dysponuje osobami posiadającymi  uprawnienia zawodowe do wykonywania 

samodzielnych funkcji w dziedzinie  geodezji i kartografii, o których  mowa  w art. 43 

ustawy  z 17 maja  1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne, przynajmniej w zakresów : 

1– min 1 osoba 

 

2. pkt VI  ppkt 2 IWZ -  otrzymuje brzmienie 

Wykaz osób, które wykonywać będą zamówienia posiadają uprawnienia do wykonywania 

działalności w zakresie uprawnień geodezyjnych  nr 1 -min 1 osoba  

 

Zamawiający informuje, iż zmiana  stanowi integralną część Istotnych Warunków Zamówienia 

i będą wiążące przy składaniu ofert.   

         

 

Podpisał 

                                 z up. Zarządu Powiatu 

   (-) Cezary Łukaszewski  

    Przewodniczący Zarządu 

     



 

 
 
 
             
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


