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dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Skanowanie laserowe morskiej strefy brzegowej w granicach 
administracyjnych Urzędu Morskiego w Szczecinie (edycja 2020 r.)” 
 

 

ZMIANA TREŚCI 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej jako „SIWZ)  

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz na podstawie rozdziału IX ust. 5 SIWZ, Zamawiający 

– Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zmienia treść SIWZ w sposób niżej opisany: 

  
1. Ustęp 3 pkt 3a rozdziale V SIWZ – „Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w 

postępowaniu” o treści: 
 
 

„ 3) zdolności technicznej lub zawodowej: 
 
 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: 
 

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał synchroniczne 
rejestracje fotogrametrycznych zdjęć lotniczych (o rozdzielczości  przestrzennej 
minimum 10 cm) i chmury punktów ALS (o gęstości minimum 8 pkt m²) 
i przetworzył je geometrycznie oraz dokonał klasyfikacji chmury punktów ALS. 
 
Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań Zamawiający żąda wykonania 
przez Wykonawcę: 
 
- dwóch zadań w zakresie synchronicznej rejestracji fotogrametrycznych zdjęć 

lotniczych kamerą cyfrową o wielkości piksela terenowego nie większej niż 
10 cm wraz z wykonaniem skanowania z użyciem lotniczego skanera 
laserowego (ALS), dla obszaru o powierzchni nie mniejszej niż 100 km², 
o wartości nie niższej niż 100.000 zł; 

 
- dwóch zadań w zakresie produkcji ortofotomapy o wielkości piksela terenowego 

nie większej niż 10 cm, o powierzchni nie mniejszej niż 100 km², 
o wartości nie niższej niż 100.000 zł; 

 
- dwóch zadań w zakresie przetwarzania (w tym klasyfikacji) danych lotniczego 

skanowania laserowego (ALS), o powierzchni nie mniejszej niż 100 km², 
o wartości nie niższej niż 100.000 zł. 

 
Powyższe usługi muszą być zrealizowane zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego. W przypadku, gdy usługi były zrealizowane jako części większych 
zamówień dotyczących szerszego zakresu prac, należy podać zakres i budżet 
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dotyczący wymaganego asortymentu wraz z załączonymi dokumentami 
potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. 

 

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 

„ 3) zdolności technicznej lub zawodowej: 
 
 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: 
 

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał synchroniczne 
rejestracje fotogrametrycznych zdjęć lotniczych (o rozdzielczości  przestrzennej 
minimum 10 cm) i chmury punktów ALS (o gęstości minimum 8 pkt m²) 
i przetworzył je geometrycznie oraz dokonał klasyfikacji chmury punktów ALS. 

 
Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań Zamawiający żąda wykonania 
przez Wykonawcę: 
 
- dwóch zadań w zakresie synchronicznej rejestracji fotogrametrycznych zdjęć 

lotniczych kamerą cyfrową o wielkości piksela terenowego nie większej niż 
10 cm wraz z wykonaniem skanowania z użyciem lotniczego skanera 
laserowego (ALS), dla obszaru o powierzchni nie mniejszej niż 100 km², 
o wartości nie niższej niż 50 000 zł każda; 

 
- dwóch zadań w zakresie produkcji ortofotomapy o wielkości piksela terenowego 

nie większej niż 10 cm, o powierzchni nie mniejszej niż 100 km², 
o wartości nie niższej niż 50 000 zł każda; 

 
- dwóch zadań w zakresie przetwarzania (w tym klasyfikacji) danych lotniczego 

skanowania laserowego (ALS), o powierzchni nie mniejszej niż 100 km², 
o wartości nie niższej niż 50 000 zł każda. 

 
Powyższe usługi muszą być zrealizowane zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego. W przypadku, gdy usługi były zrealizowane jako części większych 
zamówień dotyczących szerszego zakresu prac, należy podać zakres i budżet 
dotyczący wymaganego asortymentu wraz z załączonymi dokumentami 
potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie” 

 
 

2. Ustęp 4 pkt 1a rozdziale VI SIWZ – „Wykaz oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu” o treści: 

 
„ 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa: 

 
a) w ust. 5 pkt 1a składa informację z odpowiedniego rejestru albo,  

w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany 
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. 

 
  
Dokument o których mowa w pkt 1a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert”. 
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otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 

„ 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa: 

 
a) w ust. 5 pkt 1a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

 
Dokument, o których mowa w pkt 1a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert”.  
 

  Wojciech Zdanowicz 
 

Dyrektor 
        Urzędu Morskiego w Szczecinie 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Powyższe zmiany powodują również zmianę treści ogłoszenia. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają 
niezmienione. 


