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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Główny Urząd Geodezji i Kartografii Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Wspólna 2

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  00-926 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 226618432

Osoba do kontaktów:  Elżbieta Tomaka

E-mail:  elzbieta.tomaka@gugik.gov.pl Faks:  +48 226283467

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.gugik.gov.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Rozwój i administracja Systemu PZGiK BO-ZP.2610.29.2016.IZ

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie rozwoju i administracji Systemu PZGiK w ilości 6 000
roboczogodzin, w tym:
a) 2 000 roboczogodzin w ramach zamówienia podstawowego,
b) 4 000 roboczogodzin w ramach prawa opcji

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 72260000  
Dodatkowe przedmioty 80500000  
 48000000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
BO-ZP.2610.29.2016.IZ

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_GUGiK_IZ
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-097505   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 146-264802  z dnia:  30/07/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
27/07/2016  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Zamiast:
(...) 12. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli
wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art.
26 ust. 3, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa
w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw,
listy podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub
informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej, lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
co powodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.
(...)

Powinno być:
(...) 12. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26
ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa
w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3 ustawy Pzp, co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.(...)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1 Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lubhandlowego

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: 1. W zakresie
wykazaniaspełniania przez
Wykonawcę warunków, o których

Powinno być:

O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają warunki udziału w
postępowaniu, określone w



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

5 / 24

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
należy złożyć:
1) Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu,
którego wzór stanowi załącznik nr 4
doSIWZ;
2) Wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych,
głównychusług, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzeniadziałalności jest krótszy
– w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów,na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, że zostały one wykonane
lub sąwykonywane należycie – wzór
wykazu wykonanych usług stanowi
załącznik nr 7 do SIWZ;
3) wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia,
wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez
nie czynności,oraz informację o
podstawie do dysponowania tymi
osobami – wzór wykazu osób
stanowi Załącznik nr 8 doSIWZ;
Uwaga: Wykonawca w wykazie
usług zobowiązany jest podać
tylko te główne usługi, które
potwierdzająspełnienie warunków
udziału w postępowaniu.
2. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia Wykonawcy
wokolicznościach, o których mowa w
art. 24 ustawy Pzp, należy złożyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia, którego wzór stanowi
załącznik nr 5 do SIWZ;
2) Aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia woparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6

ogłoszeniu o zamówieniu oraz w
niniejszej SIWZ.
1. Wykażą się doświadczeniem
należytego wykonania, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie:
Wykonawca wykonał w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie:
1) jednej usługi polegającej na
zaprojektowaniu, zbudowaniu i
wdrożeniu systemu bazodanowego,
posiadającego interfejsy do
systemów zewnętrznych oraz
podsystem GIS, o wartości co
najmniej 400 000,00 PLN brutto;
2) jednej usługi polegającej na
zaprojektowaniu, zbudowaniu i
wdrożeniu systemu integrującego
systemy informatyczne, w
architekturze SOA (Service Oriented
Architecture), zapewniającego
integrację i komunikację
wewnętrznych i zewnętrznych
systemów z wykorzystaniem
standardowych usług sieciowych
zbiorów danych przestrzennych, o
wartości co najmniej 400 000,00 PLN
brutto;
3) jednej usługi polegającej na
opracowaniu i wdrożeniu systemu
informatycznego zawierającego
podsystem GIS, obejmujący
publikację usług dla zbiorów danych
państwowego zasobu geodezyjnego
w oparciu o standardy: WMS 1.3,
WMTS 1.0, WFS 2.0, o wartości co
najmniej 400 000,00 PLN brutto.
Uwaga: usługi powyższe mogą
być wykonane w ramach jednego
lub odrębnych zamówień. W
przypadku wykazania wymienionych
wyżej usług w jednym lub kilku
zamówieniach Wykonawca musi
określić w wykazie wartość brutto
wymienionych wyżej usług (osobno
wartość każdej usługi)
2. Wykonawca powinien mieć do
dyspozycji na etapie realizacji
zamówienia osoby legitymujące się
doświadczeniem i kwalifikacjami
odpowiednimi do ról projektowych,
jakie zostaną im powierzone lub
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miesięcy przed upływem terminu
składaniaofert;
3) Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca niezalega z opłacaniem
podatków lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenielub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
4) Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy RolniczegoUbezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidzianeprawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonaniadecyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
składania ofert;
5) Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawyPzp, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
6) Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy Pzp,wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
7) Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i
11 ustawy,wystawioną nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
8) Listę podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawyPzp., albo informację o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej –
wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 6 doSIWZ

przedstawić pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia
takich osób. Wymagania w zakresie
doświadczenia i kwalifikacji oraz
liczby osób na każdą wymienioną
rolę projektową, jakie muszą
spełniać osoby, są następujące:
1) Kierownik projektu (1 osoba):
a) udział jako kierownik lub
zastępca kierownika projektu
w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
ofert w co najmniej 2 projektach
informatycznych, zakończonych do
dnia składania ofert, polegających na
budowie bazodanowych systemów
informatycznych, z których co
najmniej jeden był o wartości
minimum 400 000,00 PLN brutto;
b) posiada kwalifikacje w zakresie
zarządzania projektami.
2) Architekt Systemów
Informatycznych (1 osoba)
a) posiada doświadczenie zawodowe
w branży IT, polegające na
projektowaniu złożonych systemów
informatycznych w architekturze
SOA (Service Oriented Architecture);
b) uczestniczył w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert w roli architekta
systemu informatycznego, w
co najmniej jednym projekcie
zakończonym do dnia składania
ofert, obejmującym wykonanie
systemu informatycznego o wartości,
co najmniej 400 000,00 PLN brutto,
przy czym projekt został wykonany
z zastosowaniem architektury SOA
(Service Oriented Architecture);
3) Analityk (minimum 1 osoba):
uczestniczył w ciągu w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert jako analityk
lub projektant w co najmniej 2
projektach informatycznych,
zakończonych do dnia składania
ofert, polegających na budowie
bazodanowych systemów
informatycznych zawierających
podsystem GIS, z których co
najmniej jeden był o wartości
minimum 200 000,00 PLN brutto.
4) Analityk ds. Infrastruktury
Informacji Przestrzennej (minimum 1
osoba):
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3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o którychmowa w art. 24 ust.
1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp,
mają miejsce zamieszkania poza
terytorium RzeczypospolitejPolskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu
do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego
alboadministracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24ust. 1 pkt 5-8,
10 i 11 ustawy Pzp, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składaniaofert,
z tym że w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń
–zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem
sądowym,administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osóblub przed
notariuszem.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,zamiast:
1) Aktualnego odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji
o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celuwykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego
nie wcześniejniż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
2) Aktualnego zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawcanie zalega z opłacaniem
podatków lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenielub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu,wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;

uczestniczył w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert jako analityk lub
projektant w co najmniej 1 projekcie
informatycznym, zakończonym do
dnia składania ofert, polegającym na
budowie bazodanowych systemów
informatycznych zawierających
elementy Infrastruktury Informacji
Przestrzennej o wartości min.
4 00 000,00 PLN brutto;
5) Specjalista ds. GIS (minimum 1
osoba):
uczestniczył w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert w co najmniej
jednym projekcie informatycznym,
zakończonym do dnia składania
ofert, polegającym na budowie
systemu GIS o wartości minimum
200 000,00 PLN brutto jako
specjalista ds. GIS.
Zamawiający zastrzega, iż nie
dopuszcza pełnienia jednocześnie
dwóch lub więcej ról projektowych
wskazanych powyżej przez jedną
osobę.
3. Zamawiający wykluczy
wykonawcę z postępowania z
przyczyn określonych
w ustawie Pzp zgodnie z:
art. 24 ust 1 pkt 12 oraz zgodnie z
art. 24 ust. 1 pkt:
13) wykonawcę będącego osobą
fizyczną, którego prawomocnie
skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art.
181–188, art. 189a, art. 218–221,
art. 228–230a, art. 250a, art. 258
lub art. 270–309 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. poz. 553, z późn. zm. )) lub¬
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z
2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o
którym mowa w art. 115 § 20 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub
art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na
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3) Aktualnego zaświadczenia
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy RolniczegoUbezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek naubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwegoorganu,
wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
4) Aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawyPzp., wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
składa dokument lubdokumenty
wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio,że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przedupływem terminu składania
ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległychpłatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione
nie wcześniej niż 3miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie,
wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcyprzed upływem terminu
składania ofert.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiastaktualnej informacji z
Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11ustawy
Pzp, składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca
zamieszkaniaalbo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego
członka jego organu zarządzającego
lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej
albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym
mowa w pkt 13;
15) wykonawcę, wobec którego
wydano prawomocny wyrok sądu lub
ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba
że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
16) wykonawcę, który w wyniku
zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy
przedstawieniu informacji, że nie
podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub
obiektywne i niedyskryminacyjne
kryteria, zwane dalej „kryteriami
selekcji”, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych
dokumentów;
17) wykonawcę, który w
wyniku lekkomyślności lub
niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w
błąd zamawiającego, mogące
mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie
wpływał lub próbował wpłynąć
na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące
dać mu przewagę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział
w przygotowaniu postępowania
o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba
wykonująca pracę na podstawie
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zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8, 10 i 11ustawy Pzp.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub
miejscezamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których
mowa w ust. 4 i 5, zastępuje się
je dokumentemzawierającym
oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy,złożone
przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lubmiejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem. Przepis ust.
4 w zakresie terminów stosuje się
odpowiednio.
7. W przypadku wątpliwości co do
treści dokumentu złożonego przez
Wykonawcę mającego siedzibę
lubmiejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiający może zwrócić się do
właściwychorganów odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lubmiejsce zamieszkania, z
wnioskiem
o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego
dokumentu.
8. Dokumenty są składane w
oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
9. Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłączniewtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdziwości.
10. Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
11. Wykonawca zobowiązany
jest wykazać odpowiednio, nie
później niż na dzień składania ofert,
spełnianiewarunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz
brak podstaw do wykluczenia z

umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej
lub innej umowy o świadczenie
usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania,
chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z
udziału w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi
wykonawcami zawarł porozumienie
mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego
podmiotem zbiorowym, wobec
którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia
publiczne na podstawie ustawy
z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz.
1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz.
437 i 544);
22) wykonawcę, wobec którego
orzeczono tytułem środka
zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc
do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2015 r.
poz. 184, 1618 i 1634), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub
wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą,
że istniejące między nimi powiązania
nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
Wykluczenie wykonawcy nastąpi:
1) w przypadkach, o których mowa
w ust. 3 pkt 13 lit. a–c i pkt 14,
gdy osoba, o której mowa w tych
przepisach została skazana za
przestępstwo wymienione w ust. 1
pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat
od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej
z podstaw wykluczenia, chyba że
w tym wyroku został określony inny
okres wykluczenia;
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powoduniespełniania warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp.
12. Wykonawcy mogą wspólnie
ubiegać się o udzielenie zamówienia.
13. W przypadku, o którym mowa
w ust. 12, wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania
ich wpostępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawiezamówienia publicznego.
14. Przepisy dotyczące wykonawcy
stosuje się odpowiednio do
wykonawców, o których mowa w ust.
12.
15. Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych dowykonania zamówienia,
zdolnościach finansowych
lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie odcharakteru
prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnićZamawiającemu, iż
będzie dysponował tymi zasobami
w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególnościprzedstawiając w tym
celu:
1) Pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okreskorzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia;
2) Dokumenty dotyczące w
szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki
będzie łączył Wykonawcę z innym
podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
16. Podmiot, który zobowiązał
się do udostępnienia zasobów
zgodnie z ust. 15 odpowiada
solidarnie zWykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów,

2) w przypadkach, o których mowa:
a) w ust. 3 pkt 13 lit. d i pkt 14,
gdy osoba, o której mowa w tych
przepisach, została skazana za
przestępstwo wymienione w ust. 3
pkt 13 lit. d,
b) w ust. 3 pkt 15,
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
odpowiednio uprawomocnienia się
wyroku potwierdzającego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba
że w tym wyroku został określony
inny okres wykluczenia lub od dnia
w którym decyzja potwierdzająca
zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w
ust. 3 pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły
3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia
będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa
w ust. 3 pkt 21, jeżeli nie upłynął
okres, na jaki został prawomocnie
orzeczony zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w
ust. 3 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się
o zamówienia publiczne.
4. Wykonawca, który podlega
wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
pkt 16–20 ustawy Pzp, może
przedstawić dowody na to, że
podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania
jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem
lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie
stanu faktycznego oraz współpracę
z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które
są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie
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chyba że zanieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
17. W przypadku, gdy Wykonawca
składa Zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia
zasobów zgodniez ust. 15, musi je
złożyć w oryginale wraz
z dołączeniem dokumentów, z
których wynika upoważnienie do
złożenia Zobowiązania.
18. W przypadku złożenia
przez Wykonawcę dokumentu,
oświadczenia na potwierdzenie
warunków udziałuw postępowaniu,
z którego będą wynikać
kwoty wyrażone w innej
walucie niż PLN, Zamawiający
dokonaprzeliczenia na PLN wg
średniego kursu Narodowego
Banku Polskiego z dnia, w którym
opublikowanoogłoszenie o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej. Jeżeli dniem
publikacji ogłoszenia będziesobota
lub dzień wolny od pracy, wówczas
jako kurs przeliczeniowy waluty
Zamawiający przyjmie średni
kursNarodowego Banku Polskiego
z pierwszego dnia roboczego
po dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu wDzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.19. Na podstawie
z Art. 59 dyrektywy 2014/24/UE
Zamawiający akceptuje Jednolity
Europejski DokumentZamówienia
(JEDZ), który Wykonawca może
złożyć zamiast dokumentów
i oświadczeń wymaganychw
ogłoszeniu, stosownie do
Rozporządzenia wykonawczego
KE (UE) 2016/7 z dnia 5
stycznia 2016 r.ustanawiającego
standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu
zamówienia. Wykonawcymogą
składać JEDZ na standardowym
formularzu stanowiącym załącznik
do tego rozporządzenia,zgodnie
z instrukcją zamieszczoną na
stronie: https://www.uzp.gov.pl/
aktualnosci/komunikat-dotyczacy-
stosowaniajednolitego-
europejskiego-dokumentu-
zamowienia.

zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
5. Wykonawca nie podlega
wykluczeniu, jeżeli Zamawiający,
uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu
Wykonawcy, uzna za wystarczające
dowody przedstawione na podstawie
ust. 4.
6. W przypadkach, o których mowa
w ust. 3 pkt 19, przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia
temu Wykonawcy możliwość
udowodnienia, że jego udział w
przygotowaniu postępowania o
udzielenie zamówienia nie zakłóci
konkurencji.
7. Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków
prawnych.
8. Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
9. Zamawiający ocenia, czy
udostępniane wykonawcy przez
inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13–22 ustawy Pzp.
10. W odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych
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podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane.
11. Jeżeli zdolności techniczne lub
zawodowe podmiotu, o którym mowa
w ust. 7, nie potwierdzają spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym
przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego
wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe, o których
mowa w ust. 7.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ
LUB DOKUMENTÓW,
POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIENIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA
1) W zakresie wykazania spełniania
przez Wykonawcę warunków, o
których mowa w rozdziale VIII ust.
1 i ust. 2 SIWZ, Wykonawca do
oferty dołącza aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie w
postaci Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz
ewentualne zobowiązanie podmiotu
trzeciego, oraz pełnomocnictwo do
podpisania oferty, a na wezwanie
Zamawiającego następujące
dokumenty:
1) 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 wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy lub
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 dostawy
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lub 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 stanowiący
Załącznik nr7 do SIWZ;
2) wykaz osób, skierowanych
przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę
jakości, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania
tymi osobami - Wzór stanowiący
Załącznik nr 8 do SIWZ.
2) W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa
w rozdziale VIII ust. 3 SIWZ, do
oferty dołączają aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie w
postaci Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (JEDZ),
o którym mowa w ust 1 oraz
na wezwanie Zamawiającego
następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2) oświadczenia wykonawcy
o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo
– w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów
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potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych
należności;
3) oświadczenia wykonawcy o
braku orzeczenia wobec niego
tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne;
3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w ust 2:
1) pkt 1 – składa informację z
odpowiedniego rejestru albo, w
przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany
przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
4) Dokumenty, o których mowa w
ust. 3 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny
być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
5) Jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w
ust. 3 pkt 1 i pkt 2, zastępuje się
je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem
lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis ust. 4 stosuje się.
6) Wykonawca mający siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej
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Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w ust. 2 pkt 1), składa
dokument, o którym mowa w ust.
3 pkt 1, w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy
Pzp. Jeżeli w kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów,
zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania
tej osoby. Dokumenty powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
7) W celu oceny, czy Wykonawca
polegając na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny,
czy stosunek łączący wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
zamawiający żąda dokumentów,
które określają w szczególności:
1) zakresu dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu;
2) sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
3) zakresu i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach
którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
8) Zamawiający żąda od wykonawcy,
który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów na
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zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w ust. 2
pkt 1–3.
9) Wykonawca w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 3 ustawy
Pzp, przekaże zamawiającemu
oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia – Wzór
stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
10) Dokumenty składane są w formie
przewidzianej w rozporządzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U z 2016r. poz.
1126).
11) 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
Narodowego Banku Polskiego
z dnia, w którym opublikowano
ogłoszenie o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji
ogłoszenia będzie sobota lub
dzień wolny od pracy, wówczas
jako kurs przeliczeniowy waluty
Zamawiający przyjmie średni kurs
Narodowego Banku Polskiego z
pierwszego dnia roboczego po dniu
publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:

Powinno być:

Zdolność techniczna i kwalifikacje
zawodowe
1.Wykażą się doświadczeniem
należytego wykonania, w okresie
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1) Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu,
którego wzór stanowi załącznik nr 4
doSIWZ;
2) Wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych,
głównychusług, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzeniadziałalności jest krótszy
– w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów,na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, że zostały one wykonane
lub sąwykonywane należycie – wzór
wykazu wykonanych usług stanowi
załącznik nr 7 do SIWZ;
3) wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia,
wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez
nie czynności,oraz informację o
podstawie do dysponowania tymi
osobami – wzór wykazu osób
stanowi Załącznik nr 8 doSIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
2. Wykażą się doświadczeniem
należytego wykonania, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminuskładania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie:
Wykonawca wykonał w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okresprowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie:
1) jednej usługi polegającej na
zaprojektowaniu, zbudowaniu
i wdrożeniu systemu
bazodanowego,posiadającego
interfejsy do systemów zewnętrznych
oraz podsystem GIS, o wartości co
najmniej 400 000,00PLN brutto;
2) jednej usługi polegającej na
zaprojektowaniu, zbudowaniu i
wdrożeniu systemu integrującego
systemyinformatyczne, w

ostatnich trzech lat przed upływem
terminuskładania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie:
Wykonawca wykonał w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okresprowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie:
1) jednej usługi polegającej na
zaprojektowaniu, zbudowaniu
i wdrożeniu systemu
bazodanowego,posiadającego
interfejsy do systemów zewnętrznych
oraz podsystem GIS, o wartości co
najmniej 400 000,00PLN brutto;
2) jednej usługi polegającej na
zaprojektowaniu, zbudowaniu i
wdrożeniu systemu integrującego
systemyinformatyczne, w
architekturze SOA (Service
Oriented Architecture),
zapewniającego integrację i
komunikacjęwewnętrznych
i zewnętrznych systemów z
wykorzystaniem standardowych
usług sieciowych zbiorów
danychprzestrzennych, o wartości co
najmniej 400 000,00 PLN brutto;
3) jednej usługi polegającej na
opracowaniu i wdrożeniu systemu
informatycznego zawierającego
podsystemGIS, obejmujący
publikację usług dla zbiorów danych
państwowego zasobu geodezyjnego
w oparciu ostandardy: WMS 1.3,
WMTS 1.0, WFS 2.0, o wartości co
najmniej 400 000,00 PLN brutto.
Uwaga: usługi powyższe mogą
być wykonane w ramach jednego
lub odrębnych zamówień. W
przypadkuwykazania wymienionych
wyżej usług w jednym lub kilku
zamówieniach Wykonawca musi
określić w wykaziewartość brutto
wymienionych wyżej usług (osobno
wartość każdej usługi)
2. Wykonawca powinien
mieć do dyspozycji na etapie
realizacji zamówienia osoby
legitymujące siędoświadczeniem
i kwalifikacjami odpowiednimi do
ról projektowych, jakie zostaną
im powierzone lubprzedstawić
pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia
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architekturze SOA (Service
Oriented Architecture),
zapewniającego integrację i
komunikacjęwewnętrznych
i zewnętrznych systemów z
wykorzystaniem standardowych
usług sieciowych zbiorów
danychprzestrzennych, o wartości co
najmniej 400 000,00 PLN brutto;
3) jednej usługi polegającej na
opracowaniu i wdrożeniu systemu
informatycznego zawierającego
podsystemGIS, obejmujący
publikację usług dla zbiorów danych
państwowego zasobu geodezyjnego
w oparciu ostandardy: WMS 1.3,
WMTS 1.0, WFS 2.0, o wartości co
najmniej 400 000,00 PLN brutto.
Uwaga: usługi powyższe mogą
być wykonane w ramach jednego
lub odrębnych zamówień. W
przypadkuwykazania wymienionych
wyżej usług w jednym lub kilku
zamówieniach Wykonawca musi
określić w wykaziewartość brutto
wymienionych wyżej usług (osobno
wartość każdej usługi)
2. Wykonawca powinien
mieć do dyspozycji na etapie
realizacji zamówienia osoby
legitymujące siędoświadczeniem
i kwalifikacjami odpowiednimi do
ról projektowych, jakie zostaną
im powierzone lubprzedstawić
pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia
takich osób. Wymagania w
zakresiedoświadczenia i kwalifikacji
oraz liczby osób na każdą
wymienioną rolę projektową,
jakie muszą spełniać osoby,są
następujące:1) Kierownik projektu (1
osoba):
a) posiada doświadczenie jako
kierownik lub zastępca kierownika
projektu w okresie ostatnich trzech
lat przedupływem terminu składania
ofert w co najmniej 2 projektach
informatycznych, zakończonych do
dnia składaniaofert, polegających na
budowie bazodanowych systemów
informatycznych, z których co
najmniej jeden był owartości
minimum 400 000,00 PLN brutto;
b) posiada kwalifikacje w zakresie
zarządzania projektami.

takich osób. Wymagania w
zakresiedoświadczenia i kwalifikacji
oraz liczby osób na każdą
wymienioną rolę projektową,
jakie muszą spełniać osoby,są
następujące:1) Kierownik projektu (1
osoba):
a) posiada doświadczenie jako
kierownik lub zastępca kierownika
projektu w okresie ostatnich trzech
lat przedupływem terminu składania
ofert w co najmniej 2 projektach
informatycznych, zakończonych do
dnia składaniaofert, polegających na
budowie bazodanowych systemów
informatycznych, z których co
najmniej jeden był owartości
minimum 400 000,00 PLN brutto;
b) posiada kwalifikacje w zakresie
zarządzania projektami.
2) Architekt Systemów
Informatycznych (1 osoba)
a) posiada doświadczenie
zawodowe w branży IT, polegające
na projektowaniu złożonych
systemówinformatycznych w
architekturze SOA (Service Oriented
Architecture);
b) uczestniczył w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert w roli architekta
systemuinformatycznego, w
co najmniej jednym projekcie
zakończonym do dnia składania
ofert, obejmującymwykonanie
systemu informatycznego o wartości,
co najmniej 400 000,00 PLN brutto,
przy czym projekt zostałwykonany
z zastosowaniem architektury SOA
(Service Oriented Architecture);
3) Analityk (minimum 1 osoba):
uczestniczył w ciągu w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert jako analityk
lubprojektant w co najmniej 2
projektach informatycznych,
zakończonych do dnia składania
ofert, polegających nabudowie
bazodanowych systemów
informatycznych zawierających
podsystem GIS, z których co
najmniej jedenbył o wartości
minimum 200 000,00 PLN brutto.
4) Analityk ds. Infrastruktury
Informacji Przestrzennej (minimum 1
osoba):
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2) Architekt Systemów
Informatycznych (1 osoba)
a) posiada doświadczenie
zawodowe w branży IT, polegające
na projektowaniu złożonych
systemówinformatycznych w
architekturze SOA (Service Oriented
Architecture);
b) uczestniczył w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert w roli architekta
systemuinformatycznego, w
co najmniej jednym projekcie
zakończonym do dnia składania
ofert, obejmującymwykonanie
systemu informatycznego o wartości,
co najmniej 400 000,00 PLN brutto,
przy czym projekt zostałwykonany
z zastosowaniem architektury SOA
(Service Oriented Architecture);
3) Analityk (minimum 1 osoba):
uczestniczył w ciągu w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert jako analityk
lubprojektant w co najmniej 2
projektach informatycznych,
zakończonych do dnia składania
ofert, polegających nabudowie
bazodanowych systemów
informatycznych zawierających
podsystem GIS, z których co
najmniej jedenbył o wartości
minimum 200 000,00 PLN brutto.
4) Analityk ds. Infrastruktury
Informacji Przestrzennej (minimum 1
osoba):
posiada doświadczenie zawodowe
w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
ofertjako analityk lub projektant w co
najmniej 1 projekcie informatycznym,
zakończonym do dnia składania
ofert,polegającym na budowie
bazodanowych systemów
informatycznych zawierających
elementy InfrastrukturyInformacji
Przestrzennej o wartości minimum
400 000,00 PLN brutto;
5) Specjalista ds. GIS (minimum 1
osoba):
uczestniczył w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert w co najmniej
jednymprojekcie informatycznym,
zakończonym do dnia składania
ofert, polegającym na budowie

posiada doświadczenie zawodowe
w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
ofertjako analityk lub projektant w co
najmniej 1 projekcie informatycznym,
zakończonym do dnia składania
ofert,polegającym na budowie
bazodanowych systemów
informatycznych zawierających
elementy InfrastrukturyInformacji
Przestrzennej o wartości minimum
400 000,00 PLN brutto;
5) Specjalista ds. GIS (minimum 1
osoba):
uczestniczył w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert w co najmniej
jednymprojekcie informatycznym,
zakończonym do dnia składania
ofert, polegającym na budowie
systemu GIS owartości minimum 200
000,00 PLN brutto jako specjalista
ds. GIS.
Zamawiający zastrzega,
iż nie dopuszcza pełnienia
jednocześnie dwóch lub więcej ról
projektowychwskazanych powyżej
przez jedną osobę.
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systemu GIS owartości minimum 200
000,00 PLN brutto jako specjalista
ds. GIS.
Zamawiający zastrzega,
iż nie dopuszcza pełnienia
jednocześnie dwóch lub więcej ról
projektowychwskazanych powyżej
przez jedną osobę.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Zamiast:

Całkowita wielkość lub zakres:
711 382,10-wartość zamówienia
podstawowego-203252,03 wartość
zamówień uzupełniających 50 %-
101626,00 wartość zamówienia
opcjonalnego 406 504,07.
Szacunkowa wartość bez VAT: 203
252,03 PLN

Powinno być:

Całkowita wielkość lub zakres:
Całkowita wartość zamówienia:
711 382,10 PLN, w tym-wartość
zamówienia podstawowego:203
252,03 PLN, wartość zamówień
podobnych: 101 626,00 PLN,
wartość zamówienia opcjonalnego:
406 504,07 PLN.
Szacunkowa wartość bez VAT: 711
382,10 PLN

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.2.1) Kryteria udzielenia
zamówienia

Zamiast:

Oferta najkorzystniejsza
ekonomicznie z uwzględnieniem
kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Liczba prezentacji. Waga 10

Powinno być:

Oferta najkorzystniejsza
ekonomicznie z uwzględnieniem
kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Liczba prezentacji. Waga 40

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.4.2) Składanie odwołań

Zamiast:

Dokładne informacje na temat
terminów składania odwołań: 1.
Środki ochrony prawnej przysługują
Wykonawcy,uczestnikowi konkursu,
a także innemu podmiotowi, zgodnie
z rozdziałem 2, dział VI ustawy Pzp.
jeżeli ma lubmiał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przezZamawiającego
przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec
ogłoszenia o zamówieniu oraz
specyfikacji istotnych warunków
zamówieniaprzysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy
Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie
od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności Zamawiającego podjętej
wpostępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany napodstawie
ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać
czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzucasię
niezgodność z przepisami ustawy,

Powinno być:

1. Środki ochrony prawnej
przysługują Wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, a także
innemu podmiotowi, zgodnie z
Rozdziałem 2, Dział VI ustawy
Pzp. jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec
ogłoszenia o zamówieniu oraz
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy
Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie
od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie
ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać
czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

21 / 24

zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie
orazwskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się
do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w formie pisemnej
albo elektronicznejopatrzonej
bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego
kwalifikowanegocertyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię
odwołania Zamawiającemu przed
upływem terminu do wniesienia
odwołaniaw taki sposób, aby mógł
on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa
się,iż Zamawiający mógł zapoznać
się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia,
jeżeliprzesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego
wniesienia za pomocą jednego ze
sposobówokreślonych
w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
7. Odwołanie wnosi się w terminie
10 dni od dnia przesłania informacji
o czynności Zamawiającego
stanowiącejpodstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 27 ust.
2 ustawy Pzp., albo wterminie 15
dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby
Odwoławczej stronom oraz
uczestnikom postępowania
odwoławczegoprzysługuje skarga do
sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu
okręgowego właściwego
dla siedziby albo miejsca
zamieszkaniaZamawiającego.
10. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa Izby w
terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby,przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi.
11. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

niezgodność z przepisami ustawy,
zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne
i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do
Prezesa Izby w formie pisemnej
lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego
środka, spełniającego wymagania
dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię
odwołania Zamawiającemu przed
upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł
on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa
się, iż zamawiający mógł zapoznać
się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia,
jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie
10 dni od dnia przesłania informacji
o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 180 ust.
5 zdanie drugie albo w terminie
15 dni – jeżeli zostały przesłane
w inny sposób – w przypadku gdy
wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8;
8. Na orzeczenie Krajowej Izby
Odwoławczej stronom oraz
uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu
okręgowego właściwego dla
siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
10. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa Izby w
terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi.
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(Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne
z jej wniesieniem.
12. Prezes Krajowej Izby
Odwoławczej przekazuje skargę
wraz z aktami postępowania
odwoławczegowłaściwemu sądowi w
terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
13. W terminie 21 dni od dnia
wydania orzeczenia skargę może
wnieść także Prezes Urzędu. Prezes
Urzędumoże także przystąpić
do toczącego się postępowania.
Do czynności podejmowanych
przez Prezesa Urzędustosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z
dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego.
14. Skarga powinna czynić zadość
wymaganiom przewidzianym
dla pisma procesowego oraz
zawieraćoznaczenie zaskarżonego
orzeczenia, przytoczenie zarzutów,
zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, atakże wniosek o
uchylenie orzeczenia lub o zmianę
orzeczenia w całości lub w części.

11. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne
z jej wniesieniem.
12. Prezes Krajowej Izby
Odwoławczej przekazuje skargę
wraz z aktami postępowania
odwoławczego właściwemu
sądowi w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania.
13. W terminie 21 dni od dnia
wydania orzeczenia skargę może
wnieść także Prezes Urzędu. Prezes
Urzędu może także przystąpić do
toczącego się postępowania.
14. Do czynności podejmowanych
przez Prezesa Urzędu stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z
dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postępowania cywilnego.
15. Skarga powinna czynić zadość
wymaganiom przewidzianym
dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego
orzeczenia, przytoczenie zarzutów,
zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, a także wniosek o
uchylenie orzeczenia lub o zmianę
orzeczenia w całości lub w części.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe

Zamiast:

Zamawiający określa wymagania
związane z realizacją zamówienia
stosownie do art. 29 ust. 4 pkt
4 ustawy,dotyczące „klauzuli
społecznej”:
1.Wykonawca przyjmując do
realizacji zamówienie musi
zatrudniać w pełnym wymiarze
czasu pracyna podstawie umowy
o pracę, co najmniej jedną osobę
odpowiedzialną za architekturę
systemówinformatycznych;
2. Zatrudnienie przy realizacji
zamówienia powinno trwać przez
cały okres realizacji zamówienia, a
w przypadkurozwiązania stosunku
pracy przez wskazaną osobę,
Wykonawca będzie zobowiązany
do zatrudnienia na tomiejsce innej
osoby spełniającej Wymagania
Zamawiającego;
3. Zamawiający ma prawo w każdym
momencie realizacji zamówienia
zwrócić się do Wykonawcy

Powinno być:

1. Zamawiający na podstawie art.
24aa ustawy Pzp informuje, że
najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
2. Niezwłocznie po otwarciu ofert
Zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców,
którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w
ofertach.
3. Wykonawca w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o
której mowa w ust. 2, przekaże
zamawiającemu oświadczenie
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oprzedstawienie dokumentów
zatrudnienia, a Wykonawca
ma obowiązek ją niezwłocznie
przedstawićZamawiającemu.
Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp w okresie trzech lat
od udzielenia przedmiotowego
zamówienia,Zamawiający przewiduje
możliwość udzielenia zamówień
uzupełniających, stanowiących
nie więcej niż 50 %zamówienia
podstawowego.
Przedmiotem planowanych
zamówień uzupełniających
będzie usługa świadczenie asysty
technicznej SystemuPZGiK
określonych w Rozdziale III
pkt 1 SIWZ. Sposób realizacji
prac w ramach zamówień
uzupełniającychodbywać się będzie
na zasadach przewidzianych dla
realizacji zamówienia podstawowego
opisanych w Opisie Przedmiotu
Zamówienia.

o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, zgodnie z Załącznikiem
nr 5 do SIWZ.
4. W toku badania i oceny ofert
Zamawiający może żądać
od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający w celu ustalenia, czy
oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia,
zwróci się do Wykonawcy o
udzielenie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny.
6. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z SIWZ,
niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym
wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
7.Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy Pzp w okresie trzech lat
od udzielenia przedmiotowego
zamówienia, Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia
zamówień polegających na
powtórzeniu podobnych usług,
zgodnych z przedmiotem niniejszego
zamówienia.
8.Przedmiotem planowanych
zamówień podobnych będzie usługa
świadczenie asysty technicznej
Systemu PZGiK określona w
Rozdziale III pkt 1 SIWZ. Sposób
realizacji prac w ramach zamówień
podobnych odbywać się będzie
na zasadach przewidzianych dla
realizacji zamówienia podstawowego
opisanych w Opisie Przedmiotu
Zamówienia.
9.Przewiduje się, że wartość
udzielanych zamówień podobnych
ustalona zostanie na podstawie
dotychczasowych doświadczeń,
zgodnie z metodyką przyjętą
podczas szacowania zamówienia
podstawowego, z uwzględnieniem
zmian cen rynkowych
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VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wnioskówo dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
09/09/2016   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
12/09/2016   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
09/09/2016   Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
12/09/2016   Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015
r. poz. 1830) lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub faksu +48 22 628 34 67. lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) pod adresem e-mail
dyr.generalny@gugik.gov.pl.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/08/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-107408
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