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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:240657-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie promocji
2017/S 119-240657

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 057-106022)

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: Adrian Przepiórka
E-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl 
Faks:  +48 226283467
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gugik.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i
Kartografii w ramach Programu Oprecyjnego Polska Cyfrowa.
Numer referencyjny: BO-ZP.2610.9.2017.WZIP

II.1.2) Główny kod CPV
79342200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są prace polegające na opracowaniu oraz realizacji programu działań promocyjnych i
informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii dotyczących trzech projektów:
1) Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP),
2) Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT),
3) Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II (ZSIN 2).
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106022-2017:TEXT:PL:HTML
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/06/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 057-106022

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie / Waga: 40
Cena – Waga: 60.
Powinno być:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie osób realizujących zamówienie / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji opracowania komplementarnego procesu informacyjno-
promocyjnego / Waga: 20
Cena – Waga: 60.
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy:
Zamiast:
1. Poza przypadkami wskazanymi w umowie, wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w Wykazie osób zawartym w ofercie, której kopia stanowi
Załącznik nr 2 do umowy, w trakcie wykonywania umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i
zaakceptowana przez Zamawiającego.
3. Stosowanie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Wykonawca lub zaangażowani przez niego Podwykonawcy,
zobowiązani są zatrudnić na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 26.6.1974
Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2014 poz 1502 z późn zm), co najmniej jedną osobę, która w trakcie realizacji
przedmiotowego zamówienia odpowiedzialna będzie za realizację zadań wskazanych w przedmiocie
zamówienia w Etapie III. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie
kontroli spełniania ww. warunków, zawarty został we wzorze umowy- Zał nr 2 do SIWZ
4. Szczegółowy zakres zmian umowy został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ.
Powinno być:
1. Poza przypadkami wskazanymi w umowie, wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w Wykazie osób zawartym w ofercie, której kopia stanowi
Załącznik nr 2 do umowy, w trakcie wykonywania umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i
zaakceptowana przez Zamawiającego.
3. Stosowanie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca lub zaangażowani przez niego podwykonawcy,
zobowiązani są zatrudnić w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 poz. 1666, ze zm.), zwanej dalej Kodeksem
Pracy, jedną osobę odpowiedzialną po stronie Wykonawcy za realizację prac objętych umową.
4. Szczegółowy zakres zmian umowy został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ.
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Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
1.W zakresie terminu związania ofertą przez okres 2 miesięcy zamawiający rozumie 60 dni
2.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40 000,00 PLN
3.Postepowanie prowadzone jest w języku polskim
4.W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału
w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona
przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na składanie ofert.
Powinno być:
1. W zakresie terminu związania ofertą przez okres 2 miesięcy zamawiający rozumie 60 dni
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40 000 PLN
3. Postepowanie prowadzone jest w języku polskim
4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału
w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona
przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na składanie ofert.
5. Warunki określone w punktach 1.2. SIWZ Rozdział V – zostaną spełnione, jeżeli spełniają je łącznie
Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 23 ustawy Pzp).
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
I. Wykonawca składa oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia oraz ofertę,
na którą składa się formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ wraz z załącznikiem nr
2 do formularza ofertowego tj. Wykazem wykonanych dodatkowych usług i poświadczeniami potwierdzającymi
należyte wykonanie dodatkowych usług. W przypadku, gdy Wykonawca oświadczy w wykazie dodatkowych
usług wykonanie usługi, a nie dołączy do oferty poświadczenia potwierdzającego jej należyte wykonanie
Zamawiający nie będzie brał tej usługi pod uwagę.
II. Wymóg złożenia oświadczenia JEDZ dotyczy:
1) Wykonawców – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – składa
każdy z Wykonawców (konsorcjantów);
2) podmiotów trzecich – JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów
trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji:
a) JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego;
b) JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci
nie będzie Podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji, gdy takim Podwykonawcą będzie;
III. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest, udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w
szczególności przedstawiając [załączając do oferty] w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
IV. Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zostanie
wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów 1) wykaz usług
wykonanych (...) wraz z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie lub
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wykonywanie – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 2)wykaz
osób (...)
V. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1. aktualnej informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji;
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;
3. Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 22 oraz art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp z
wykorzystaniem załącznika nr 9 do SIWZ.
4. informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej z wykorzystaniem załącznika nr 6 do SIWZ.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
I. Wykonawca składa oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia oraz ofertę, na
którą składa się formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ
II. Wymóg złożenia oświadczenia JEDZ dotyczy:
1) Wykonawców – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – składa
każdy z Wykonawców (konsorcjantów);
2) podmiotów trzecich – JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów
trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji:
a) JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego;
b) JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci
nie będzie Podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji, gdy takim Podwykonawcą będzie;
III. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest, udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w
szczególności przedstawiając [załączając do oferty] w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
IV. Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zostanie
wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów 1) wykaz usług
wykonanych (...) wraz z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie lub
wykonywanie – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 2)wykaz
osób (...)
V. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1. aktualnej informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji;
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;
3. Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 22 oraz art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp z
wykorzystaniem załącznika nr 9 do SIWZ.
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4. informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej z wykorzystaniem załącznika nr 6 do SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 23/06/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 07/07/2017
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/06/2017
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 07/07/2017
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


