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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:297678-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi szkolenia specjalistycznego
2017/S 144-297678

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 114-229759)

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: Adrian Przepiórka
E-mail: adrian.przepiorka@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:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „K-GESUT – Krajowa baza danych
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu”.
Numer referencyjny: BO-ZP.2610.18.2017.GI.GESUT

II.1.2) Główny kod CPV
80510000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla
760 pracowników powiatowych, miejskich i gminnych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz
15 pracowników z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, w zakresie możliwości wykorzystania rezultatów osiągniętych w ramach projektu „K-GESUT
– Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu” i upowszechniania wiedzy z zakresu
jakości danych i systemów informacji przestrzennej. Usługa obejmuje również identyfikację i analizę „Dobrych
praktyk” związanych
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z utworzeniem inicjalnej bazy danych GESUT, uzgodnieniem inicjalnej bazy danych GESUT,
a w szczególności z aktualizacją powiatowej bazy GESUT i potrzeb wynikających z systematycznego
przekazywania danych do krajowej bazy GESUT, a także zebranie „Dobrych praktyk” w formie prezentacji
multimedialnych w ramach projektu.

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

27/07/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 114-229759

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
b) Specjalista ds. geodezji i kartografii (minimum 2 osoby):
a. tytuł magistra lub wyższy w dziedzinie geodezji i kartografii,
b. posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne,
c. w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję specjalisty przy realizacji
usługi polegającej na założeniu powiatowej bazy GESUT, przy czym wartość usługi nie może być mniejsza niż
50 000,00 PLN brutto,
d. doświadczenie w weryfikacji (kontroli) powiatowej bazy GESUT, wraz z podaniem informacji o terminie i
obszrze realizacji oraz dla jakiego podmiotu było realizowane,
e. posiada znajomość ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi.
Powinno być:
B) Specjalista ds. geodezji i kartografii (minimum 2 osoby):
a. tytuł magistra lub wyższy w dziedzinie geodezji i kartografii,
b. posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne,
c. w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję specjalisty przy realizacji
usługi polegającej na założeniu powiatowej bazy GESUT, przy czym wartość usługi nie może być mniejsza niż
50 000 PLN brutto,
d. posiada doświadczenie w weryfikacji (kontroli) powiatowej bazy GESUT lub w tworzeniu aplikacji służących
do weryfikacji baz danych GESUT wraz z podaniem informacji o terminie i obszarze realizacji oraz dla jakiego
podmiotu było realizowane,
e. posiada znajomość ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami
wykonawczymi.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 07/08/2017
Czas lokalny: 12:00
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Powinno być:
Data: 11/08/2017
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/08/2017
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 11/08/2017
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


