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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406855-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi przetwarzania danych
2016/S 223-406855

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 201-363204)

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: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gugik.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług związanych z dostosowaniem kartograficznych opracowań tematycznych w postaci
cyfrowych map hydrograficznych do zgodności z nowymi wytycznymi technicznymi [37].
Numer referencyjny: BO-ZP.2610.37.2016.GI.enviDMS

II.1.2) Główny kod CPV
72310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostosowanie 48 arkuszy kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map
hydrograficznych o szczegółowości odpowiadającej skali 1:10 000,
2) dostosowanie 307 arkuszy kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map
hydrograficznych o szczegółowości odpowiadającej skali 1:50 000.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/11/2016

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 201-363204

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
Część nr: I, II, III, IV, V, VI
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Uwaga:
Zamawiający nie dopuszcza występowania tej samej osoby kilkukrotnie w ramach jednej oferty.
Powinno być:
Uwaga:
Wykaz wykonanych usług oraz wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia w ramach jednej oferty
niezależnie od liczby składanych części może się powtórzyć.
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: I, II, III, IV, V, VI
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
4) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej
Wykonawcy – Wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
Powinno być:
Zamawiający usuwa zapis.
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: I, II, III, IV, V, VI
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
6. Wykonawca bez względu na którą część składa ofertę wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie:
1) co najmniej 10 arkuszy Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1: 50 000 (opracowanych zgodnie z
WytycznymiTechnicznymi GIS-3 „Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50 000 w wersji analogowej i
numerycznej”, GUGiK,Warszawa 2005) na zamówienie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, opracowanych w
ramach jednego lub więcej zamówień,
2) co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu lub aktualizacji wektorowych danych przestrzennych.
Powinno być:
6. Wykonawca bez względu na którą część składa ofertę wykaże się doświadczeniem należytego wykonania,
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie:
1) co najmniej 10 arkuszy Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1: 50 000 (opracowanych zgodnie z Wytycznymi
Technicznymi GIS-3 „Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50 000 w wersji analogowej i numerycznej”, GUGiK,
Warszawa 2005) na zamówienie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, opracowanych w ramach jednego lub
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więcej zamówień, lub co najmniej 10 arkuszy kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych
map hydrograficznych w ramach projektu enviDMS;
2) co najmniej 2 usług polegających na opracowaniu lub aktualizacji wektorowych danych przestrzennych.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 24/11/2016
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 01/12/2016
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/11/2016
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 01/12/2016
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


