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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:
Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT - Nr referencyjny:
BO-ZP.2610.81.2015.CAPAP.ZSIN-FazaII.K-GESUT

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

1. Prace doradcze obejmować będą poniższe projekty realizowane w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii:
• Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP);
• ZSiN Faza II – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nieruchomościach – Faza II;
• K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Wszelkie prace powinny odbywać się w uzgodnieniu i współpracy z Wykonawcą lub Wykonawcami
zaangażowanymi w realizację usług dla poszczególnych projektów realizowanych w GUGiK, a także z organami
administracji publicznej, jednostkami naukowo-badawczymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi własne
rejestry z zakresu tematycznego projektów (np. sieci uzbrojenia terenu, itp.)
Zadania:
1) Wsparcie w zakresie projektowania, rozwoju i utrzymania architektury SIG.
2) Opracowanie i aktualizacja założeń oraz dokumentacji projektowej w zakresie aktualnego i zmieniającego się
stanu prawnego, w tym wprowadzanie zmian dotyczących założeń funkcjonalnych systemów realizowanych w
ramach projektów.
3) Tłumaczenie w niezbędnym zakresie dokumentów z języków obcych na język polski i z języka polskiego na
języki obce.
4) Wsparcie Zamawiającego w zakresie opracowania jednolitego modelu jakości dla danych zewnętrznych,
które będą pozyskiwane w projektach oraz określeniu dopuszczalnych wskaźników jakości.
5) Wsparcie w zakresie organizacji przedsięwzięć.
6) Wsparcie w zakresie przeprowadzenia postępowań przetargowych, w tym m.in. dotyczących budowy i
modyfikacji systemów oraz pozyskania, weryfikacji i konwersji danych przestrzennych i opisowych oraz narzędzi
do kontroli jakości.
7) Wsparcie w zakresie nadzoru nad realizacją i wdrożeniem produktów projektów w tym m.in. dotyczących
modyfikacji istniejących systemów informatycznych, narzędzi dot. metadanych, systemów zarządzania danymi
oraz narzędzi do kontroli jakości.
8) Opracowanie i weryfikacja dotychczasowych założeń analitycznych, technicznych oraz wymagań
funkcjonalnych poszczególnych elementów/produktów projektów.
9) Świadczenie pomocy prawnej w zakresie stosowania prawa przy realizacji projektów.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 72224000  
Dodatkowe przedmioty 72220000  
 72240000  
 72224100  
 72224200  
 79342200  
 79110000  
 72227000  
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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.2610.81.2015.CAPAP.ZSIN-FazaII.K-GESUT

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:   2016-005487   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 012-017055  z dnia:  19/01/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
14/01/2016  (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:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu 23.2.2016 - 12:00

Zamiast:
23/02/2016   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
25/03/2016   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data:
23.2.2016 - 12:30

Zamiast:
23/02/2016   Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
25/03/2016   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:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/03/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-031913
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