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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315492-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi szkolenia specjalistycznego
2017/S 152-315492

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:

08/08/2017

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.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Cd.
d. doświadczenie w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert w przeprowadzeniu
zajęć praktycznych (ćwiczeń/warsztatów komputerowych) w wymiarze minimum 50 godzin z zakresu analiz
przestrzennych wraz z podaniem informacji o liczbie godzin szkolenia, terminie szkolenia oraz dla jakiego
podmiotu było ono realizowane.
Jedna osoba może pełnić maksymalnie 3 role w badanej ofercie.
Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca na wezwaniu zamawiającego
winien złożyć
1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert; Wzór stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ;
2.wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami; Wzór stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.
Powinno być:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Cd.
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d. doświadczenie w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert w przeprowadzeniu
zajęć praktycznych (ćwiczeń/warsztatów komputerowych) w wymiarze minimum 50 godzin z zakresu analiz
przestrzennych wraz z podaniem informacji o liczbie godzin szkolenia, terminie szkolenia oraz dla jakiego
podmiotu było ono realizowane.
Jedna osoba może pełnić maksymalnie 3 role w Zespole programowym lub w Zespole szkoleniowym
Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca na wezwaniu zamawiającego
winien złożyć
1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert; Wzór stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ;
2.wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami; Wzór stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 11/08/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 23/08/2017
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/08/2017
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 23/08/2017
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


