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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
Warszawa
00-926
Polska
Osoba do kontaktów: Elzbieta Tomaka
Tel.:  +48 226618432
E-mail: elzbieta.tomaka@gugik.gov.pl 
Faks:  +48 226283467
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gugik.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych
GESUT[28]
Numer referencyjny: BO-ZP.2610.28.2016.KN.ZSIN II.K-GESUT

II.1.2) Główny kod CPV
72312100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące:
1) dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego systemu informacji o
nieruchomościach celem włączenia tych baz do tego systemu, poprzez modernizację EGiB,
2) aktualizacji (konwersji) danych EGiB, które nie będą objęte modernizacją EGiB,
3) utworzenia inicjalnej bazy GESUT,
4) dostosowania istniejącej powiatowej bazy GESUT do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT,
5) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych w ramach zamówienia baz danych
EGiB i GESUT.
Usługi będą realizowane dla wybranych jednostek ewidencyjnych lub obrębów ewidencyjnych.
Zadania będą realizowane w ramach projektów: ZSIN Faza II - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o
Nieruchomościach i K-GESUT - Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 17 części od 13 do 29.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

12/08/2016

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-099114
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 148-267600
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 29/07/2016

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Zamówienie będzie realizowane w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa Oś priorytetowa
E-Administracja i otwarty rząd Działanie Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych ze
środkówpochodzących z projektów: K-GESUT, ZSIN – Faza II.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 20 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 15 sierpnia 2018 r.
Powinno być:
1. Zamówienie będzie realizowane w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa Oś priorytetowa
E-Administracja i otwarty rząd Działanie Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych ze
środkówpochodzących z projektów: K-GESUT, ZSIN – Faza II.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 19 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 15 sierpnia 2018 r.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 20
Opis wznowień:
1. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego
zamówienia,Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej
niż 50 %zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia uzupełniające będą polegały na wykonaniu analogicznych prac jak w zamówieniupodstawowym.
Powinno być:
Okres w miesiącach: 19
Opis wznowień:
1. W okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy, Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z
przedmiotem niniejszego zamówienia.

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:267600-2016:TEXT:PL:HTML
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2. Zamówienia określone w ust. 1 będą polegały na wykonaniu podobnych prac jak w zamówieniu
podstawowym, polegających na dostosowaniu baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowaniu danych o sieciach uzbrojenia
terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT.
3. Sposób realizacji usług odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego
zamówienia w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
4. Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych ustalona zostanie na podstawie
dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania zamówienia podstawowego,
z uwzględnieniem zmian cen rynkowych.
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej tym
wymogi związane z wpisem do rejestu zawodowego lub handlowego
Zamiast:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z przyczyn określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz
ust. 5 pkt 1;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zwanej dalej „SIWZ”.
Powinno być:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z przyczyn określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 12, art. 24 pkt
13-23 oraz art. 24.ust. 5 pkt 1.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zwanej dalej „SIWZ”.
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej tym
wymogi związane z wpisem do rejestu zawodowego lub handlowego
Zamiast:
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 i
2SIWZ, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), oraz na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty:
1) wykaz usług wykonanych (…) wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) wykaz osób (..).
Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ odpowiadać będzie zakresowi informacji,
których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów
(Wykaz usług, Wykaz osób), Zamawiający odstąpi od żądania tych dokumentów.
W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez
podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a
ustawyPzp, w JEDZ.
Powinno być:
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 i 2
SIWZ, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego
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Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), oraz ewentualne zobowiązanie podmiotu trzeciego, oraz
pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty:
1) wykaz usług wykonanych (…)
2) wykaz osób (..).
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 09/09/2016
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 26/09/2016
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


