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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:
Pozyskanie danych wysokościowych- BO-ZP.2610.82.2015.GI.CAPAP

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

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 wszystkich województw kraju o łącznej
powierzchni około 41’140 km2 i charakteryzuje się dwoma standardami produktów. Standard 1 wiąże się
z dostarczeniem do Zamawiającego m.in. danych pomiarowych o gęstości minimum 4 pkt/m2, natomiast
Standard 2 wiąże się z dostarczeniem do Zamawiającego m.in. danych pomiarowych o gęstości minimum 12
pkt/m2.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części, z czego Części 1, 2 i 3 dotyczą opracowanie produktów w
Standardzie 1, natomiast Części 4, 5, 6 i 7 dotyczą opracowania produktów w Standardzie 2:
Część 1 obejmująca 2181 arkuszy w skali 1:5000 dla obszaru województw: zachodniopomorskiego,
pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego;
Część 2 obejmująca 1951 arkuszy w skali 1:5000 dla obszaru województw: pomorskiego, warmińsko-
mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i podlaskiego;
Część 3 obejmująca 1340 arkuszy w skali 1:5000 dla obszaru województw: podlaskiego i lubelskiego;
Część 4 obejmująca 693 arkusze w skali 1:5000 dla obszaru województw: opolskiego, śląskiego i
małopolskiego;
Część 5 obejmująca 743 arkusze w skali 1:5000 dla obszaru województw: zachodniopomorskiego,
pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego;
Część 6 obejmująca 770 arkuszy w skali 1:5000 dla obszaru województw: pomorskiego, warmińsko-
mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego;
Część 7 obejmująca 704 arkusze w skali 1:5000 dla obszaru województw: łódzkiego, mazowieckiego,
lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, maksymalnie na dwie części zamówienia.
Część 1 – Standard 1
Etap 1
Termin dostarczenia Produktów LIDAR (w dniach od dnia zawarcia Umowy) – 180
Liczba arkuszy map w skali 1:5000 Produktów LIDAR – 690
Etap 2
Termin dostarczenia Produktów LIDAR (w dniach od dnia zawarcia Umowy) – 300
Liczba arkuszy map w skali 1:5000 Produktów LIDAR - 745
Etap 3
Termin dostarczenia Produktów LIDAR (w dniach od dnia zawarcia Umowy) – 360
Liczba arkuszy map w skali 1:5000 Produktów LIDAR - 746
Część 2 – Standard 1
Etap 1
Termin dostarczenia Produktów LIDAR (w dniach od dnia zawarcia Umowy) – 180
Liczba arkuszy map w skali 1:5000 Produktów LIDAR – 450
Etap 2
Termin dostarczenia Produktów LIDAR (w dniach od dnia zawarcia Umowy) – 300
Liczba arkuszy map w skali 1:5000 Produktów LIDAR - 745
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Etap 3
Termin dostarczenia Produktów LIDAR (w dniach od dnia zawarcia Umowy) – 360
Liczba arkuszy map w skali 1:5000 Produktów LIDAR - 756
Część 3 – Standard 1
Etap 1
Termin dostarczenia Produktów LIDAR (w dniach od dnia zawarcia Umowy) – 180
Liczba arkuszy map w skali 1:5000 Produktów LIDAR – 250
Etap 2
Termin dostarczenia Produktów LIDAR (w dniach od dnia zawarcia Umowy) – 300
Liczba arkuszy map w skali 1:5000 Produktów LIDAR - 500
Etap 3
Termin dostarczenia Produktów LIDAR (w dniach od dnia zawarcia Umowy) – 360
Liczba arkuszy map w skali 1:5000 Produktów LIDAR - 590
Część 4 – Standard 2
Etap 1
Termin dostarczenia Produktów LIDAR (w dniach od dnia zawarcia Umowy) – 240
Liczba arkuszy map w skali 1:5000 Produktów LIDAR – 200
Etap 2
Termin dostarczenia Produktów LIDAR (w dniach od dnia zawarcia Umowy) – 420
Liczba arkuszy map w skali 1:5000 Produktów LIDAR - 245
Etap 3
Termin dostarczenia Produktów LIDAR (w dniach od dnia zawarcia Umowy) – 480
Liczba arkuszy map w skali 1:5000 Produktów LIDAR - 248
 
Część 5 – Standard 2
Etap 1
Termin dostarczenia Produktów LIDAR (w dniach od dnia zawarcia Umowy) – 240
Liczba arkuszy map w skali 1:5000 Produktów LIDAR – 200
Etap 2
Termin dostarczenia Produktów LIDAR (w dniach od dnia zawarcia Umowy) – 420
Liczba arkuszy map w skali 1:5000 Produktów LIDAR -270
Etap 3
Termin dostarczenia Produktów LIDAR (w dniach od dnia zawarcia Umowy) – 480
Liczba arkuszy map w skali 1:5000 Produktów LIDAR - 273
Część 6 – Standard 2
Etap 1
Termin dostarczenia Produktów LIDAR (w dniach od dnia zawarcia Umowy) – 240
Liczba arkuszy map w skali 1:5000 Produktów LIDAR – 200
Etap 2
Termin dostarczenia Produktów LIDAR (w dniach od dnia zawarcia Umowy) – 420
Liczba arkuszy map w skali 1:5000 Produktów LIDAR -285
Etap 3
Termin dostarczenia Produktów LIDAR (w dniach od dnia zawarcia Umowy) – 480
Liczba arkuszy map w skali 1:5000 Produktów LIDAR – 285
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Część 7 – Standard 2
Etap 1
Termin dostarczenia Produktów LIDAR (w dniach od dnia zawarcia Umowy) – 240
Liczba arkuszy map w skali 1:5000 Produktów LIDAR – 200
Etap 2
Termin dostarczenia Produktów LIDAR (w dniach od dnia zawarcia Umowy) – 420
Liczba arkuszy map w skali 1:5000 Produktów LIDAR -252
Etap 3
Termin dostarczenia Produktów LIDAR (w dniach od dnia zawarcia Umowy) – 480
Liczba arkuszy map w skali 1:5000 Produktów LIDAR - 252
Zamawiający określa odrębnie dla każdej Części zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia
stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy, dotyczące „klauzuli społecznej”:
1) Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie musi zatrudniać w pełnym wymiarze czasu pracy na
podstawie umowy o pracę, co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za wykonanie klasyfikacji chmury punktów
LIDAR w ramach realizacji zamówienia;
2) zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia, a w przypadku
rozwiązania stosunku pracy przez wskazaną osobę, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to
miejsce innej osoby spełniającej Wymagania Zamawiającego;
3) Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o
przedstawienie dokumentów zatrudnienia, a Wykonawca ma obowiązek ją niezwłocznie przedstawić
Zamawiającemu.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 72314000  
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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.2610.82.2015.GI.CAPAP

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:   2015-173059   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 250-458216  z dnia:  26/12/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
23/12/2015  (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:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:

Zamiast:

1. W zakresie wykazaniaspełniania
przez Wykonawcę warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, należy złożyć:
1) oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu,
którego wzór stanowi Załącznik nr 4
doSIWZ;
2) dokumenty określone w sekcji III.
2. 2, oraz w sekcji III.2.3 ogłoszenia
2. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia Wykonawcy
wokolicznościach, o których mowa
w art. 24 ustawy Pzp składają
następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia, którego wzór stanowi
Załącznik nr 5 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania

Powinno być:

1. W zakresie wykazaniaspełniania
przez Wykonawcę warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, należy złożyć:
1) oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu,
którego wzór stanowi Załącznik nr 4
doSIWZ;
2) dokumenty określone w sekcji III.
2. 2, oraz w sekcji III.2.3 ogłoszenia
2. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia Wykonawcy
wokolicznościach, o których mowa
w art. 24 ustawy Pzp składają
następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia, którego wzór stanowi
Załącznik nr 5 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania
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braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminuskładania ofert;
3) aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca niezalega z opłacaniem
podatków lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenielub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy RolniczegoUbezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczeniezdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lubrozłożenie
na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem składania
ofert;
5) aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składaniaofert;
6) aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy Pzp, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składaniaofert;
7) aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i
11 ustawy, wystawioną nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składaniaofert;
8) listę podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp., albo informację o tym, że
nie należy do grupy kapitałowej –

braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminuskładania ofert;
3) aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca niezalega z opłacaniem
podatków lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenielub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy RolniczegoUbezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczeniezdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lubrozłożenie
na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem składania
ofert;
5) aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składaniaofert;
6) aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy Pzp, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składaniaofert;
7) aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i
11 ustawy, wystawioną nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składaniaofert;
8) listę podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp., albo informację o tym, że
nie należy do grupy kapitałowej –
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wzóroświadczenia stanowi Załącznik
nr 6 do SIWZ.
3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o którychmowa w art. 24 ust.
1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp,
mają miejsce zamieszkania poza
terytorium RzeczypospolitejPolskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu
do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego
albo administracyjnego
miejscazamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,
10 i 11 ustawy Pzp, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed
upływem terminu składania ofert,
z tym że w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń
– zastępuje się jedokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnymalbo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub
przednotariuszem.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,zamiast:
1) aktualnego odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminuskładania ofert;
2) aktualnego zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca niezalega z opłacaniem
podatków lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenielub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu,wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;

wzóroświadczenia stanowi Załącznik
nr 6 do SIWZ.
3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o którychmowa w art. 24 ust.
1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp,
mają miejsce zamieszkania poza
terytorium RzeczypospolitejPolskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu
do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego
albo administracyjnego
miejscazamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,
10 i 11 ustawy Pzp, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed
upływem terminu składania ofert,
z tym że w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń
– zastępuje się jedokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnymalbo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub
przednotariuszem.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,zamiast:
1) aktualnego odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminuskładania ofert;
2) aktualnego zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca niezalega z opłacaniem
podatków lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenielub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu,wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
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3) aktualnego zaświadczenia
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy RolniczegoUbezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek naubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie naraty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
wystawionego niewcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
4) aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy Pzp., wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składaniaofert —
składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania,potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przedupływem terminu składania
ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległychpłatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione
nie wcześniej niż 3miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie,
wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcyprzed upływem terminu
składania ofert.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiastaktualnej informacji z
Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11ustawy
Pzp, składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego
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miesięcyprzed upływem terminu
składania ofert.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
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lub administracyjnego miejsca
zamieszkaniaalbo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8, 10 i 11ustawy Pzp.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub
miejscezamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których
mowa w ust. 4 i 5, zastępuje się
je dokumentemzawierającym
oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy,złożone
przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lubgospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lubmiejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem. Przepis ust.
4 w zakresie terminów stosuje się
odpowiednio.
7. W przypadku wątpliwości co do
treści dokumentu złożonego przez
Wykonawcę mającego siedzibę
lubmiejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiający może zwrócić się do
właściwychorganów odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibęlub miejsce zamieszkania,
z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonegodokumentu.
8. Dokumenty są składane w
oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
9. Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłączniewtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdziwości.
10. Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
11. Wykonawca zobowiązany
jest wykazać odpowiednio, nie
później niż na dzień składania ofert,
spełnianiewarunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz
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brak podstaw do wykluczenia z
powoduniespełniania warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp.
12. Wykonawcy mogą wspólnie
ubiegać się o udzielenie zamówienia.
13. W przypadku, o którym mowa
w ust. 12, wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania
ich wpostępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawiezamówienia publicznego.
14. Przepisy dotyczące wykonawcy
stosuje się odpowiednio do
wykonawców, o których mowa w ust.
12.
15. Wykonawca na żądanie
Zamawiającego i w zakresie przez
niego wskazanym jest zobowiązany
wykazaćodpowiednio, nie później niż
na dzień składania ofert, spełnianie
warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1ustawy Pzp oraz brak
podstaw do wykluczenia z powodu
niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
16. Dokumenty są składane w
oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem
przezWykonawcę.

brak podstaw do wykluczenia z
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których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
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warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1ustawy Pzp oraz brak
podstaw do wykluczenia z powodu
niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
16. Dokumenty są składane w
oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem
przezWykonawcę.
17. Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia,
zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w
trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia.
18. W przypadku, gdy Wykonawca
polega na wiedzy i doświadczeniu,
osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków zobowiązany
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jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu:
1) pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia,
2) składa informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, dotyczącą podmiotu,
z którego zdolności finansowej
korzysta, potwierdzającą wysokość
posiadanych przez ten podmiot
środków finansowych lub jego
zdolność kredytową, wystawioną
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
3) dokumenty dotyczące w
szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki
będzie łączył Wykonawcę z innym
podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
19. Podmiot, który zobowiązał
się do udostępnienia zasobów
zgodnie z ust. 17 odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
20. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie może przedstawić
dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej
wymaganych przez Zamawiającego,
może przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego
przez Zamawiającego warunku.
21. W przypadku złożenia
przez Wykonawcę dokumentu,
oświadczenia na potwierdzenie
warunków udziału w postępowaniu,
z którego będą wynikać kwoty
wyrażone w innej walucie niż PLN,
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Zamawiający dokona przeliczenia
na PLN wg średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego
z dnia, w którym opublikowano
ogłoszenie o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji
ogłoszenia będzie sobota lub
dzień wolny od pracy, wówczas
jako kurs przeliczeniowy waluty
Zamawiający przyjmie średni kurs
Narodowego Banku Polskiego z
pierwszego dnia roboczego po dniu
publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:

Zamiast:

2. Wykażą się doświadczeniem
należytego wykonania, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminuskładania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie bez względu
na liczbę częścizamówienia, na które
Wykonawca składa ofertę:
1) co najmniej 1 (jednej) usługi,
polegającej na:
a) wykonaniu lotniczego skanowania
laserowego wraz z wykonaniem
post-processingu pozyskanych
danychdla powierzchni co najmniej
1000 km2;
b) wykonaniu klasyfikacji chmury
punktów LIDAR;
c) wykonaniu numerycznego modelu
terenu i numerycznego modelu
pokrycia terenu na podstawie
danychpozyskanych w technologii
lotniczego skanowania laserowego,
o łącznej wartości nie mniejszej niż
500.000 PLN.
Wykonawca musi się wykazać
doświadczeniem obejmującym
wszystkie elementy wymienione w
lit. a), b), c).Elementy te mogą być
wykonane w ramach jednego lub
kilku oddzielnych zamówień.
Uwaga: W przypadku gdy wymagane
prace są częścią większych
zamówień dotyczących szerszego
zakresuprac, należy bezwzględnie
podać tylko wartość dotyczącą
wymaganego asortymentu prac i
tylko te pracenależy wymienić.
3. Będą dysponować, na etapie
realizacji umowy, dla każdej części
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zamówienia na jaką wykonawca
składaofertę, osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, w tym co
najmniej:
1) jedną osobą (1 osoba)
posiadającą doświadczenie w
projektowaniu nalotów w technologii
LIDAR, post-processingu danych
oraz kontroli danych pozyskanych w
technologii lotniczego skanowania
laserowegopotwierdzone udziałem
w 2 (dwóch) usługach, w których
pozyskano dane w technologii
lotniczego skanowanialaserowego,
o wartości co najmniej 250.000 PLN
każda;
2) sześcioma osobami (6 osób)
posiadającymi doświadczenie w
wykonywaniu klasyfikacji chmury
punktówLIDAR, z których każda
brała udział w 2 (dwóch) usługach,
w których wykonano prace związane
z klasyfikacjądanych z lotniczego
skanowania laserowego.
Uwaga: W przypadku wymagań
dotyczących potencjału kadrowego
niedopuszczalne jest wystąpienie tej
samejosoby kilkukrotnie w różnych
rolach w złożonych ofertach.
4. Będą dysponować, na etapie
realizacji umowy, dla każdej części
zamówienia na jaką wykonawca
składaofertę, sprzętem, narzędziami
i urządzeniami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, co najmniej:
1) dwoma samolotami
przeznaczonymi do wykonywania
lotniczego skanowania laserowego
wyposażonymi wurządzenie
dGPS/INS do ciągłego pomiaru
orientacji przestrzennej i
posiadające możliwość montażu
lotniczegoskanera laserowego oraz
cyfrowej kamery, o której mowa w
pkt. 3 poniżej, jednocześnie;
2) dwoma lotniczymi skanerami
laserowymi;
3) dwoma cyfrowymi kamerami
pomiarowymi umożliwiającymi
wykonanie zdjęć barwnych RGB
z georeferencjąposiadających
rozdzielczość terenową
umożliwiającą nadanie atrybutu RGB
punktom laserowym LIDAR.
Uwaga: W przypadku wymagań
dotyczących sprzętu, narzędzi i
urządzeń powyżej, niedopuszczalne

zamówienia na jaką wykonawca
składaofertę, osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, w tym co
najmniej:
1) jedną osobą (1 osoba)
posiadającą doświadczenie w
projektowaniu nalotów w technologii
LIDAR, post-processingu danych
oraz kontroli danych pozyskanych w
technologii lotniczego skanowania
laserowegopotwierdzone udziałem
w 2 (dwóch) usługach, w których
pozyskano dane w technologii
lotniczego skanowanialaserowego,
o wartości co najmniej 250.000 PLN
każda;
2) sześcioma osobami (6 osób)
posiadającymi doświadczenie w
wykonywaniu klasyfikacji chmury
punktówLIDAR, z których każda
brała udział w 2 (dwóch) usługach,
w których wykonano prace związane
z klasyfikacjądanych z lotniczego
skanowania laserowego.
Uwaga: W przypadku wymagań
dotyczących potencjału kadrowego
niedopuszczalne jest wystąpienie tej
samejosoby kilkukrotnie w różnych
rolach w złożonych ofertach.
4. Będą dysponować, na etapie
realizacji umowy, dla każdej części
zamówienia na jaką wykonawca
składa ofertę, sprzętem, narzędziami
i urządzeniami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, co najmniej:
1) dwoma samolotami
przeznaczonymi do wykonywania
lotniczego skanowania laserowego
z których każdy będzie wyposażony
w urządzenie dGPS/INS do ciągłego
pomiaru orientacji przestrzennej i
każdy będzie posiadał możliwość
montażu lotniczego skanera
laserowego oraz cyfrowej kamery
pomiarowej (jednocześnie lub
zamiennie z ww. skanerem), w
przypadku składania oferty na Część
1, 2 lub 3;
2) dwoma samolotami
przeznaczonymi do wykonywania
lotniczego skanowania laserowego
z których każdy będzie wyposażony
w urządzenie dGPS/INS do ciągłego
pomiaru orientacji przestrzennej i
każdy będzie posiadał możliwość
jednoczesnego montażu lotniczego
skanera laserowego oraz cyfrowej
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jestwystąpienie tego samego
sprzętu, narzędzi i urządzeń
kilkukrotnie w złożonych ofertach.

kamery pomiarowej, w przypadku
składania oferty na Część 4, 5, 6 lub
7;
3) dwoma lotniczymi skanerami
laserowymi;
4) dwoma cyfrowymi kamerami
pomiarowymi umożliwiającymi
wykonanie zdjęć barwnych RGB
z georeferencją posiadających
rozdzielczość terenową
umożliwiającą nadanie atrybutu RGB
punktom laserowym LIDAR.
Uwaga: W przypadku wymagań
dotyczących sprzętu, narzędzi i
urządzeń powyżej, niedopuszczalne
jestwystąpienie tego samego
sprzętu, narzędzi i urządzeń
kilkukrotnie w złożonych ofertach.

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

Zamiast:
10/02/2016   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
12/02/2016   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
10/02/2016   Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
12/02/2016   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:
19/01/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-007605
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