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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161563-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi gromadzenia oraz scalania danych
2017/S 083-161563

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 065-122478)

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: Piotr Ciechanowski
Tel.:  +48 225631461
E-mail: piotr.ciechanowski@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:
Dostosowanie danych o sieci uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT.
Numer referencyjny: BO-ZP.2610.3.2017.GI.GESUT

II.1.2) Główny kod CPV
72314000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące realizacji zadania, określonego w projekcie K-GESUT
– Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego dostosowania danych
o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT celem
włączenia tych baz do krajowej bazy GESUT, o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989
r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629), poprzez:
1) utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT w wybranych jednostkach ewidencyjnych lub obrębach
ewidencyjnych,

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122478-2017:TEXT:PL:HTML
mailto:piotr.ciechanowski@gugik.gov.pl
http://www.gugik.gov.pl


Dz.U./S S83
28/04/2017
161563-2017-PL

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 2 / 2

28/04/2017 S83
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 2

2) dostosowanie istniejącej powiatowej bazy GESUT do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym
danych GESUT w wybranych jednostkach ewidencyjnych lub obrębach ewidencyjnych,
c) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.

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

27/04/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 065-122478

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: Pkt. 7
Zamiast:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
Powinno być:
a) celowo skreślony.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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