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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373316-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi gromadzenia oraz scalania danych
2017/S 182-373316

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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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: II.1.4
Zamiast:
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.
Powinno być:
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 7 120 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.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: Dla części nr 8
Zamiast:

Część 8 obejmująca 654 arkuszy w skali 1:5000 dla powierzchni około 3 207 km2;
Powinno być:
Część 8 obejmująca 671 arkuszy w skali 1:5000 dla powierzchni około 3 456 km2;
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: Dla części 8
Zamiast:
Koniec: 15/06/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie.
Powinno być:
Koniec: 15/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: Dla części nr 9
Zamiast:
Koniec: 15/06/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie.
Powinno być:
Koniec: 15/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332547-2017:TEXT:PL:HTML

