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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: Arkadiusz Drewniak
E-mail: arkadiusz.drewniak@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:
Budowa modeli 3D budynków
Numer referencyjny: BO-ZP.2610.28.2017.GI

II.1.2) Główny kod CPV
72314000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu modeli 3D budynków w standardzie
CityGML o poziomie szczegółowości LoD2(CityGML) na podstawie udostępnionych Wykonawcy materiałów
znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Produkty 3D (modele 3D budynków,
raporty dostawy) zostaną do Zamawiającego dostarczone w podziale na Bloki stanowiące wyodrębnioną
jednostkę produkcyjną obejmującą obszar administracyjny danego powiatu.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
1) Część 4 – zakłada opracowanie 2’250’000 modeli 3D budynków dla obszaru województw: pomorskiego,
zachodnio-pomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego;
2) Część 5 – zakłada opracowanie 2’700’000 modeli 3D budynków dla obszaru województw: wielkopolskiego i
łódzkiego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, zwany dalej: „SOPZ”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

02/11/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

mailto:arkadiusz.drewniak@gugik.gov.pl
http://www.gugik.gov.pl
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: GUGiK_IZ
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-134665
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 189-387162
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 28/09/2017

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.2.4
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu modeli 3D budynków w standardzie
CityGML o poziomie szczegółowości LoD2 (CityGML) na podstawie udostępnionych Wykonawcy materiałów
znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Produkty 3D (modele 3D budynków,
raporty dostawy) zostaną do Zamawiającego dostarczone w podziale na Bloki stanowiące wyodrębnioną
jednostkę produkcyjną obejmującą obszar administracyjny danego powiatu.
2. Część 4 – zakłada opracowanie 2'250'000 modeli 3D budynków dla obszaru województw:
pomorskiego,zachodnio-pomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, zwany dalej: „SOPZ”.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu modeli 3D budynków w standardzie
CityGML o poziomie szczegółowości LoD2 (CityGML) na podstawie udostępnionych Wykonawcy materiałów
znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Produkty 3D (modele 3D budynków,
raporty dostawy) zostaną do Zamawiającego dostarczone w podziale na Bloki stanowiące wyodrębnioną
jednostkę produkcyjną obejmującą obszar administracyjny danego powiatu.
2. Część 4 – zakłada opracowanie 2'250'000 modeli 3D budynków dla obszaru województw:
pomorskiego,zachodnio-pomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, zwany dalej: „SOPZ”.
4. Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni próbki materiałów PZGiK. Wniosek o udostępnienie danych
powinien zostać wysłany na wskazany w SIWZ adres do kontaktów z Zamawiającym. W terminie do 4 dni
roboczych od daty złożenia przez Wykonawcę wniosku o udostępnienie danych, Zamawiający przekaże dostęp
do serwera FTP.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu modeli 3D budynków w standardzie
CityGML o poziomie szczegółowości LoD2 (CityGML) na podstawie udostępnionych Wykonawcy materiałów
znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Produkty 3D (modele 3D budynków,
raporty dostawy) zostaną do Zamawiającego dostarczone w podziale na Bloki stanowiące wyodrębnioną
jednostkę produkcyjną obejmującą obszar administracyjny danego powiatu.

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:387162-2017:TEXT:PL:HTML
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2. Część 5 – zakłada opracowanie 2'700'000 modeli 3D budynków dla obszaru województw: wielkopolskiego i
łódzkiego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, zwany dalej: „SOPZ”.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu modeli 3D budynków w standardzie
CityGML o poziomie szczegółowości LoD2 (CityGML) na podstawie udostępnionych Wykonawcy materiałów
znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Produkty 3D (modele 3D
budynków,raporty dostawy) zostaną do Zamawiającego dostarczone w podziale na Bloki stanowiące
wyodrębnioną jednostkę produkcyjną obejmującą obszar administracyjny danego powiatu.
2. Część 5 – zakłada opracowanie 2'700'000 modeli 3D budynków dla obszaru województw: wielkopolskiego i
łódzkiego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, zwany dalej: „SOPZ”.
4. Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni próbki materiałów PZGiK. Wniosek o udostępnienie danych
powinien zostać wysłany na wskazany w SIWZ adres do kontaktów z Zamawiającym. W terminie do 4 dni
roboczych od daty złożenia przez Wykonawcę wniosku o udostępnienie danych, Zamawiający przekaże dostęp
do serwera FTP.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 09/11/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 20/11/2017
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/11/2017
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 20/11/2017
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


