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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365153-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi gromadzenia oraz scalania danych
2017/S 178-365153

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 161-332547)

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:
Pozyskanie danych wysokościowych część 8 i 9.
Numer referencyjny: BO-ZP.2610.24.2017.GI

II.1.2) Główny kod CPV
72314000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pozyskaniu danych wysokościowych w technologii
lotniczego skanowania laserowego i dostarczeniu do Zamawiającego danych pomiarowych, numerycznego
modelu terenu oraz numerycznego modelu pokrycia terenu w strukturze GRID, a także lotniczych zdjęć
barwnych. Przedmiot zamówienia będzie realizowany dla części województw kraju o łącznej powierzchni
około 6 871 km² i charakteryzuje się Standardem 2 produktów. Standard 2 wiąże się z dostarczeniem do
Zamawiającego m.in. danych pomiarowych o gęstości minimum 12 pkt/m².

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332547-2017:TEXT:PL:HTML
mailto:arkadiusz.drewniak@gugik.gov.pl
http://www.gugik.gov.pl
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14/09/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 161-332547

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
1.2.3.2. W zakresie kwalifikacji zawodowych:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż będzie dysponował na etapie realizacji
zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które spełniają następujące wymagania:
Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, w tym co najmniej:
1) jedną osobą (1 osoba) posiadającą doświadczenie w projektowaniu nalotów w technologii LIDAR, post-
processingu danych oraz kontroli danych pozyskanych w technologii lotniczego skanowania laserowego
potwierdzone udziałem w 2 (dwóch) usługach, w których pozyskano dane w technologii lotniczego skanowania
laserowego, o wartości co najmniej 250 000,00 PLN każda;
2) sześcioma osobami (6 osób) posiadającymi doświadczenie w wykonywaniu klasyfikacji chmury punktów
LIDAR, z których każda brała udział w 2 (dwóch) usługach, w których wykonano prace związane z klasyfikacją
danych z lotniczego skanowania laserowego
Zamawiający nie dopuszcza występowania tej samej osoby kilkukrotnie w ramach złożonych ofert.
Zamawiający wymaga, aby świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia odbywało się co najmniej
przez osoby wykazane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania opisanego przez Zamawiającego
warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.
Uwaga:
W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego dopuszczalne jest wystąpienie określonej osoby
tylko w jednej roli w tej samej ofercie.
Powinno być:
1.2.3.2. W zakresie kwalifikacji zawodowych:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż będzie dysponował na etapie realizacji
zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które spełniają następujące wymagania:
Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, w tym co najmniej:
1) jedną osobą (1 osoba) posiadającą doświadczenie w projektowaniu nalotów w technologii LIDAR, post-
processingu danych oraz kontroli danych pozyskanych w technologii lotniczego skanowania laserowego
potwierdzone udziałem w 2 (dwóch) usługach, w których pozyskano dane w technologii lotniczego skanowania
laserowego, o wartości co najmniej 250 000 PLN każda;
2) sześcioma osobami (6 osób) posiadającymi doświadczenie w wykonywaniu klasyfikacji chmury punktów
LIDAR, z których każda brała udział w 2 (dwóch) usługach, w których wykonano prace związane z klasyfikacją
danych z lotniczego skanowania laserowego
Zamawiający nie dopuszcza występowania tej samej osoby kilkukrotnie w ramach złożonych ofert.
Zamawiający nie dopuszcza występowania w ramach złożonych ofert osób realizujących umowy nr GI-
FOTO.0742.12.2016, GI-FOTO.0742.12.2017, GI.FOTO.0742.13.2017 na Pozyskanie danych wysokościowych,
tj. osób wskazanych w ofertach uznanych przez Zamawiającego za najkorzystniejsze, złożonych przez
wykonawców realizujących wymienione umowy.
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Zamawiający wymaga, aby świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia odbywało się co najmniej
przez osoby wykazane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania opisanego przez Zamawiającego
warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.
Uwaga:
W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego dopuszczalne jest wystąpienie określonej osoby
tylko w jednej roli w tej samej ofercie.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
1.2.3.3. W zakresie zdolności technicznej Wykonawcy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż będzie dysponował na etapie realizacji
zamówienia odpowiednimi urządzeniami technicznymi do wykonania zamówienia, które spełniają następujące
wymagania:
Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia odpowiednimi urządzeniami
technicznymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:
1) dwoma samolotami przeznaczonymi do wykonywania lotniczego skanowania laserowego, z których każdy
będzie wyposażony w urządzenie dGPS/INS do ciągłego pomiaru orientacji przestrzennej i każdy będzie
posiadał możliwość jednoczesnego montażu lotniczego skanera laserowego oraz cyfrowej kamery pomiarowej,
o których mowa w pkt 2 i 3 poniżej;
2) dwoma lotniczymi skanerami laserowymi;
3) dwoma cyfrowymi kamerami pomiarowymi umożliwiającymi wykonanie zdjęć barwnych RGB z georeferencją
posiadających rozdzielczość terenową umożliwiającą nadanie atrybutu RGB punktom laserowym LIDAR.
Zamawiający nie dopuszcza występowania tego samego sprzętu kilkukrotnie w ramach złożonych ofert.
Powinno być:
1.2.3.3. W zakresie zdolności technicznej Wykonawcy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż będzie dysponował na etapie realizacji
zamówienia odpowiednimi urządzeniami technicznymi do wykonania zamówienia, które spełniają następujące
wymagania:
Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia odpowiednimi urządzeniami
technicznymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:
1) dwoma samolotami przeznaczonymi do wykonywania lotniczego skanowania laserowego, z których każdy
będzie wyposażony w urządzenie dGPS/INS do ciągłego pomiaru orientacji przestrzennej i każdy będzie
posiadał możliwość jednoczesnego montażu lotniczego skanera laserowego oraz cyfrowej kamery pomiarowej,
o których mowa w pkt 2 i 3 poniżej;
2) dwoma lotniczymi skanerami laserowymi;
3) dwoma cyfrowymi kamerami pomiarowymi umożliwiającymi wykonanie zdjęć barwnych RGB z georeferencją
posiadających rozdzielczość terenową umożliwiającą nadanie atrybutu RGB punktom laserowym LIDAR.
Zamawiający nie dopuszcza występowania tego samego sprzętu kilkukrotnie w ramach złożonych ofert.
Zamawiający nie dopuszcza występowania w ramach złożonych ofert sprzętu wykorzystywanego przy realizacji
umów nr GI-FOTO.0742.12.2016, GI-FOTO.0742.12.2017, GI.FOTO.0742.13.2017 na Pozyskanie danych
wysokościowych, tj. sprzętu wskazanego w ofertach uznanych przez Zamawiającego za najkorzystniejsze,
złożonych przez wykonawców realizujących wymienione umowy.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej
„zabezpieczeniem” w wysokości 5 % wartości brutto umowy dla każdej części zamówienia.
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2)Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach
ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4 Zabezpieczenie
wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Główny Urząd Geodezji
i Kartografii, 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 w banku: NBP Nr 17 1010 1010 0007 5213 91 20 0000 z
dopiskiem Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Nr ref...
Powinno być:
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej
„zabezpieczeniem” w wysokości 5 % wartości brutto umowy dla każdej części zamówienia.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach: 1) pieniądzu;
a. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
b. gwarancjach bankowych;
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. W przypadku gdy Wykonawca zdecyduje się na wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji, jej treść musi
być zgodna z treścią załącznika nr 12 do SIWZ.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 w banku: NBP Nr 17 1010 1010
0007 5213 91 20 0000 z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Nr referencyjny BO-
ZP.2610.24.2017.GI. Część …. ”.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


