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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:441757-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi skanowania
2016/S 242-441757

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 228-415377)

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:
Cyfryzacja analogowych zdjęć lotniczych BO-ZP.2610.39.2016.GI.CAPAP.
Numer referencyjny: BO-ZP.2610.39.2016.GI.CAPAP

II.1.2) Główny kod CPV
79999100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Cyfryzacja analogowych zdjęć lotniczych wchodzących w skład
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz
z pozyskaniem metadanych, wyznaczeniem środków rzutów i plików TFW dla tych zdjęć.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:
Część 1 obejmuje opracowanie Produktów Cyfryzacji dla 147 667 szt. analogowych zdjęć lotniczych;
Część 2 obejmuje opracowanie Produktów Cyfryzacji dla 147 667 szt. analogowych zdjęć lotniczych;
Część 3 obejmuje opracowanie Produktów Cyfryzacji dla 147 666 szt. analogowych zdjęć lotniczych;

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/12/2016

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 228-415377

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:
Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania,
w okresie ostatnich 3 (trzech lat) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie:
1) co najmniej 1 (jednej) usługi polegającej na przetworzeniu do postaci cyfrowej zdjęć lotniczych w liczbie co
najmniej 10 000 szt.,
Uwaga: W przypadku gdy wymagane prace są częścią większych zamówień dotyczących szerszego zakresu
prac, należy bezwzględnie podać tylko ilość dotyczącą wymaganego asortymentu prac i tylko te prace należy
wymienić.
Powinno być:
Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania,
Wykonawca 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 1 (jednej) usługi polegającej na przetworzeniu do postaci cyfrowej analogowych zdjęć lotniczych,
przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 25 000 PLN brutto.
Uwaga: W przypadku gdy wymagane prace są częścią większych zamówień dotyczących szerszego zakresu
prac, należy bezwzględnie podać tylko ilość dotyczącą wymaganego asortymentu prac i tylko te prace należy
wymienić.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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