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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62000-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi fotogrametryczne
2021/S 025-062000

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 252-636777)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Adres pocztowy: ul. Wspólna 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-926
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Konrad Chądzyński
E-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl 
Tel.:  +48 225631333
Faks:  +48 226283467
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
Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.34.2020.GI

II.1.2) Główny kod CPV
71355100 Usługi fotogrametryczne

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. Przedmiot zamówienia będzie realizowany dla 
2 778 arkuszy mapy w skali 1:5000 Produktów LIDAR w Standardzie 1 co wiąże się z dostarczeniem do 
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Zamawiającego m.in. danych pomiarowych o gęstości minimum 4 pkt/m2. Przedmiot zamówienia został 
podzielony na 4 części:
— część 1 obejmująca 733 arkuszy w skali 1:5000,
— część 2 obejmująca 753 arkuszy w skali 1:5000,
— część 3 obejmująca 581 arkuszy w skali 1:5000,
— część 4 obejmująca 711 arkuszy w skali 1:5000.

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

02/02/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-636777

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
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: Wykaz i krótki opis warunków:
Zamiast:
W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia dla części 2 i 4, posiadają świadectwo bezpieczeństwa 
przemysłowego I stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 
potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub wyższej.
UWAGA:
Instrukcję bezpieczeństwa przemysłowego dla Wykonawcy danych wysokościowych (do klauzuli „poufne/tajne”) 
stanowi Załącznik nr 3 do umowy.
W Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego w pkt. 1 należy zastosować klauzulę: - „tajne” dla części 2 i 4.
Dla części 1 i 3 nie ma terenów zamkniętych co powoduje brak wymogu posiadania świadectwa 
bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia dla wykonawców składających ofertę dla tych części.
Powinno być:
a) posiadają świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 
r. o ochronie informacji niejawnych potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli 
„tajne” lub wyższej - w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia dla części 4;
b) spełniają wymagania określone w lit. a) lub spełniają wymagania określone w ustawie o ochronie informacji 
niejawnych w szczególności dotyczące zatrudnienia pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz 
posiadania akredytowanego systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji 
niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” – w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia dla części 2.
Uwaga: W przypadku wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców 
oraz podmiotów udostępniających zasoby, każdy z nich winien spełniać samodzielnie odpowiednio warunki, 
o których mowa w lit. a) lub b). Instrukcję bezpieczeństwa przemysłowego dla Wykonawców danych 
wysokościowych (do klauzuli „poufne lub tajne”) stanowi Załącznik nr 3 do umowy. W Instrukcji bezpieczeństwa 
przemysłowego w pkt 1 należy zastosować klauzulę: „tajne” dla części 4.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe: Wykaz i 
krótki opis kryteriów kwalifikacji: Potencjał kadrowy
Zamiast:
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Wykonawca musi wykazać, że dla każdej części zamówienia będzie dysponował na etapie realizacji 
zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:
ii. 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 co najmniej 2 (dwóch) usługach, w których pozyskano dane w technologii lotniczego 
skanowania laserowego,
iii. trzema osobami (3 osoby) 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;
Uwaga: W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego niedopuszczalne jest wystąpienie tej 
samej osoby kilkukrotnie w różnych rolach; w tej samej ofercie dopuszcza się wystąpienie tej samej osoby 
maksymalnie w 2 różnych częściach zamówienia.
Powinno być:
Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, w tym co najmniej:
i. 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 co najmniej 2 (dwóch) usługach, w których pozyskano dane w technologii lotniczego 
skanowania laserowego;
ii. trzema osobami (3 osoby) 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;
iii. co najmniej jednym pilotem, jednym operatorem urządzenia rejestrującego (LIDAR) oraz co najmniej jedną 
osobą posiadającą doświadczenie w przetwarzaniu danych pomiarowych – posiadającymi odpowiednie (tj. do 
klauzuli „tajne”) poświadczenie bezpieczeństwa, o którym mowa w obowiązującej ustawie z dnia 5 sierpnia 
2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji 
niejawnych – w przypadku realizacji zamówienia dla części 4;
iv. co najmniej jednym pilotem, jednym operatorem urządzenia rejestrującego (LIDAR) oraz co najmniej jedną 
osobą posiadającą doświadczenie w przetwarzaniu danych pomiarowych – posiadającymi upoważnienia do 
przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub poświadczenia bezpieczeństwa, o których 
mowa w pkt iii, a także zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych – w 
przypadku realizacji zamówienia dla części 2.
Uwaga: W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego niedopuszczalne jest wystąpienie tej 
samej osoby kilkukrotnie w różnych rolach; w tej samej ofercie dopuszcza się wystąpienie tej samej osoby 
maksymalnie w 2 różnych częściach zamówienia.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, na wezwanie 
Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp złoży:
1) świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o 
ochronie informacji niejawnych potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli 
„tajne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia dla części 2 i 4;
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz 
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których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór usług stanowi 
Załącznik nr 7 do SIWZ;
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik 
nr 8 do SIWZ;
4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; wzór stanowiący 
Załącznik nr 9 do SIWZ.
Powinno być:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, na wezwanie 
Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp złoży:
1) kopię świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. 
o ochronie informacji niejawnych potwierdzającą pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli 
„tajne” lub wyższej oraz oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w Rozdz. VI ust. 2 pkt 3 lit. b 
ppkt iii SIWZ w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia dla części 4. Niniejszy przepis stosuje się 
odpowiednio do podmiotów trzecich udostępniających zasoby oraz podwykonawców. Wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ;
2) kopię świadectwa, o którym mowa w pkt 1) lub oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcą wymagań w 
zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 
2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz oświadczenie o spełnianiu wymagań, określonych w Rozdz. 
VI ust. 2 pkt 3 lit. b ppkt iv SIWZ, w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia dla części 2. Niniejszy 
przepis stosuje się odpowiednio do podmiotów trzecich udostępniających zasoby oraz podwykonawców. Wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 12 do SIWZ;
3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór usług stanowi 
Załącznik nr 7 do SIWZ;
4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
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wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu 
osób stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ;
5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; wzór stanowiący 
Załącznik nr 9 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: 05/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 17/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/02/2021
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 17/02/2021
Czas lokalny: 14:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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