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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368891-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania danych
2016/S 204-368891

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 148-267600)

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: Elżbieta Tomaka
Tel.:  +48 226618432
E-mail: elzbieta.tomaka@gugik.gov.pl 
Faks:  +48 226283467
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gugik.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych
GESUT[28].
Numer referencyjny: BO-ZP.2610.28.2016.KN.ZSIN II.K-GESUT

II.1.2) Główny kod CPV
72312100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące:
1) dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego systemu informacji o
nieruchomościach celem włączenia tych baz do tego systemu, poprzez modernizację EGiB,
2) aktualizacji (konwersji) danych EGiB, które nie będą objęte modernizacją EGiB,
3) utworzenia inicjalnej bazy GESUT,
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4) dostosowania istniejącej powiatowej bazy GESUT do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT,
5) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych w ramach zamówienia baz danych
EGiB i GESUT.
Usługi będą realizowane dla wybranych jednostek ewidencyjnych lub obrębów ewidencyjnych.
Zadania będą realizowane w ramach projektów: ZSIN Faza II – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o
Nieruchomościach i K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 29 części od 13 do 41.

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

19/10/2016

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 148-267600

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 17 części od 13 do 29.
Powinno być:
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 29 części od 13 do 41.
Numer sekcji: II.1.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa całkowita wartość
Zamiast:
Wartość bez VAT: 86 383 801.87 PLN.
Powinno być:
Numer sekcji: II.1.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o częściach
Zamiast:
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3.
Powinno być:
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 6
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 6.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,27
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
B) 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,
poprzez:
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— utworzenie inicjalnej bazy GESUT w wybranych jednostkach ewidencyjnych lub obrębach ewidencyjnych,
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.
Powinno być:
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 28
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Dotyczy:
— powiatu bieruńsko – lędzińskiego, Miasta Dąbrowa Górnicza, Miasta Jaworzno.
Powinno być:
Dotyczy:
— powiatu iławskiego, nowomiejskiego.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 29
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
— powiatu będzińskiego – przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące:
a) 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,
poprzez:
— utworzenie inicjalnej bazy GESUT w wybranych jednostkach ewidencyjnych lub obrębach ewidencyjnych,
— dostosowanie istniejącej powiatowej bazy GESUT do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym
danych GESUT w wybranych jednostkach ewidencyjnych lub obrębach ewidencyjnych.
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.
— Miasta Sosnowiec, Miasta Tychy – przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące...
Powinno być:
Część 29 dotyczy:
— powiatu: bartoszyckiego, lidzbarskiego, elbląskiego
a) 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 17.5.1989 – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
poprzez:
— utworzenie inicjalnej bazy GESUT w wybranych jednostkach ewidencyjnych lub obrębach ewidencyjnych,
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.
Numer sekcji: II.2.6
Część nr: 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość
Zamiast:
Część Wartość bez VAT: waluta
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13 5 273 070.93 PLN
14 6 535 518.91 PLN
15 7 014 603.05 PLN
16 5 444 097.15 PLN
17 3 408 012.20 PLN
18 4 323 201.22 PLN
19 4 139 402.44 PLN
20 5 032 706.91 PLN
21 7 437 654.28 PLN
22 5 604 098.17 PLN
23 4 119 968.90 PLN
24 4 465 205.91 PLN
25 4 886 669.92 PLN
26 5 901 113.22 PLN
27 6 579 948.17 PLN
28 3 190 424.39 PLN
29 3 028 106.10 PLN.
Powinno być:
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 20.
Powinno być:
Okres w miesiącach: 17 dla części:13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27
Okres w miesiącach: 12 dla części:28 i 29.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 20 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 15 sierpnia 2018 r.
Powinno być:
2. Termin realizacji zamówienia wynosi: 17 miesięcy dla części:13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,
jednak nie dłużej niż do 15.8.2018.
Termin realizacji zamówienia wynosi: 12 miesięcy dla części:28 i 29.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa:
Zamiast:
Powinno być:
Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz
dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
Część nr: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41.
Numer sekcji: II.2.2
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Część nr: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV
Zamiast:
Powinno być:
72314000
71356100
71354300
71700000
72312100.
Numer sekcji: II.2.3
Część nr: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Miejsce świadczenia usług
Zamiast:
Powinno być:
Kod NUTS: PL.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Powinno być:
Cz 30 dotyczy powiatów: nidzicki, olsztyński, piski
Cz 31 dotyczy powiatów: giżycki, ełcki
Cz 32 dotyczy powiatów: średzki, chodzieski
Cz 33 dotyczy powiatów: pleszewski, jarociński, śremski
Cz 34 dotyczy powiatów: m. Kielce, kielecki, jędrzejowski
Cz 35 dotyczy powiatów: ostrowiecki, opatowski, sandomierski
Cz 36 dotyczy powiatów: konecki, skarżyski, starachowicki, włoszczowski
Cz 37 dotyczy powiatów: buski, kazimierski, pińczowski, staszowski
Cz 38 dotyczy powiatów: cieszyński, m. Cieszyn, m. Bielsko-Biała
Cz 39 dotyczy powiatów: Czechowice- Dziedzice (obszar miejski, obszar wiejski), bieruńsko-lędziński, m.
Jaworzno
Cz 40 dotyczy powiatów: będzińskiego, m. Sosnowiec, m. Tychy.
Cz 41 dotyczy powiatu: m. Dąbrowa-Górnicza.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Powinno być:
Cd.) Opis zamówienia (cz. 30-41) dotyczy 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 17.5.1989 – Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. 2016, poz. 1629, z późn. zm.), poprzez:
a) utworzenie inicjalnej bazy GESUT w wybranych jednostkach ewidencyjnych lub obrębach ewidencyjnych,
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b) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone
w ramach opcji.
W cz. 40 realizacja ww. zadania polegać będzie dodatkowo na dostosowaniu istniejącej powiatowej bazy
GESUT do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT w wybranych jednostkach
ewidencyjnych lub obrębach ewidencyjnych.
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Powinno być:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Wartość niedoszacowania (WN) / Waga: 30
Kryterium jakości – Nazwa: Długość świadczenia rękojmi (R) / Waga: 10
Cena – Waga: 60.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Powinno być:
Okres w m-cach:12
1.Na podst art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie trzech lat od udzielenia przedm. zamówienia
dotychczasowemu wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego
na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedm. niniejszego zamówienia, dla każdej części zam.
od 30 do 41.2. Zamówienia określone w ust. 1 będą polegały na wykonaniu podobnych prac jak w
zamówieniu podstawowym, polegających na dostos. baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowaniu danych o sieciach uzbrojenia
terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT. Sposób realizacji usług odbywać się będzie na
zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia w OPZ
3.Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych w poszczególnych częściach ustalona zostanie
na podstawie dotychczasowych doświadczeń zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania zam. podst z
uwzgl. zmian cen rynkowych.
Numer sekcji: II.2.10
Część nr: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o ofertach wariantowych
Zamiast:
Powinno być:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Powinno być:
Opcje: tak
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Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na:
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
EGiB w ramach projektu ZSIN Faza II
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
GESUT w ramach projektu K-GESUT.
Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego, w przypadku nieskorzystania przez
Zamawiającego lub niewykorzystania w pełnym zakresie prawa opcji.
Numer sekcji: II.2.13
Część nr: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamiast:
Powinno być:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.01.00-00-0028/15-00, POPC.02.01.00-00-0027/15-00.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
Informacje dodatkowe
1. Zamówienie będzie realizowane w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa Oś priorytetowa
E-Administracja i otwarty rząd Działanie Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych ze środków
pochodzących z projektów: K-GESUT, ZSIN – Faza II.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 25/10/2016
Czas lokalny: 12:00.
Powinno być:
Data: 10/11/2016
Czas lokalny: 12:00.
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/10/2016
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Warszawa, ul. Wspólna 2, pokój 3105.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Nie dotyczy.
Powinno być:
Data: 10/11/2016
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Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Warszawa, ul. Wspólna 2, pokój 3105.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Nie dotyczy.
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 13-27
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentacją zamówienia.
Powinno być:
1.Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
1) dla części:13-27 bez względu czy składa ofertę na jedną lub dwie lub trzy dowolnie wybrane z tych części
zamówienia [wg Załącznika nr 7a do SIWZ]: dwiema usługami polegającymi na wykonaniu modernizacji EGiB
przeprowadzonych w trybie art. 24a ustawy pgik przy czym łączna wartość tych usług nie może być mniejsza
niż 1 000 000 PLN brutto, a wartość każdej z usług nie może być mniejsza niż 200 000 PLN.
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 28-41
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentacją zamówienia.
Powinno być:
2) dla części: 28-41 bez względu czy składa ofertę na jedną lub dwie lub trzy dowolnie wybrane z tych
części zamówienia wg Załącznika nr 7b do SIWZ a) dwiema usługami, polegającymi na opracowaniu mapy
zasadniczej w postaci wektorowej lub opracowaniu zbiorów danych GESUT lub opracowaniu zbiorów danych
BDOT500, przy czym łączna wartość tych usług nie może być mniejsza niż 200 000 PLN brutto, a wartość
każdej z usług nie może być mniejsza niż 50 000 PLN brutto; przez opracowanie mapy zasadniczej w postaci
wektorowej należy rozumieć wykonanie mapy wektorowej na podstawie opracowanych wyników geodezyjnych
pomiarów terenowych lub przetworzenia materiałów źródłowych, w tym analogowej mapy zasadniczej, a także
aktualizację mapy zasadniczej danymi wektorowymi opracowanymi przez Wykonawcę na podstawie wyników
geodezyjnych pomiarów terenowych.
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 13-41
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentacją zamówienia.
Powinno być:
Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, w przypadku składania oferty na dwie, trzy, cztery, pięć, sześć dowolnie
wybranych części zamówienia, przy czym gdy co najmniej jedna z części zamówienia stanowi część od 13 do
27 i co najmniej jedna z części zamówienia stanowi część od 28 do 41, musi wykazać się doświadczeniem
obejmującym wszystkie elementy wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. a i ust. 1 pkt 2 lit. a [wg Załącznika nr 7a i
Załącznika nr 7b do SIWZ]
Doświadczenie dotyczące wszystkich rodzajów usług, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. a,
może wynikać z realizacji zamówień obejmujących łącznie lub odrębnie te usługi. W przypadku, gdy ww. usługi
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realizowane były łącznie z innymi usługami lub dostawami niewymienionymi w ust. 1 pkt 1 lit a oraz ust. 1 pkt 2
lit a, Wykonawca musi bezwzględnie określić wartość brutto tylko tych usług (każdej osobno), które potwierdzają
spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 13-27
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentacją zamówienia.
Powinno być:
1) Wykonawca będzie dysponował osobami
1.1) Kierownik projektu (1 osoba):
a) posiada wykształcenie wyższe;
b) posiada dyplom wyższej uczelni lub certyfikat, dotyczące znajomości metodyki zarządzania projektami
PRINCE2 lub równoważnej, przy czym przez metodykę równoważną rozumie się metodykę powszechnie
stosowaną (stosowanie nie wymaga opłat autorskich) i publicznie dostępną (opis metodyki jest opublikowany i
szeroko dostępny), która stanowi zbiór reguł i zasad postępowania stanowiący spójne pojęciowo podejście do
wykonywania i zarządzania projektem oraz umożliwia adaptację do specjalnych potrzeb organizacji, programu
lub projektu;
c) w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika projektu przy
realizacji co najmniej 2 (dwóch) zakończonych usług, o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto,
a wartość każdej z usług nie może być mniejsza niż 250 000 PLN brutto;
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 13-27
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentacją zamówienia.
Powinno być:
1.2) Kierownik prac w zakresie EGiB (1 osoba):
a) posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy
pgik,
b) w ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika przy
realizacji 2 (dwóch) zakończonych usług, polegających na wykonaniu modernizacji EGiB przeprowadzonych
w trybie art. 24a ustawy pgik, przy czym wartość każdej z tych usług nie może być mniejsza niż 200 000 PLN
brutto;
1.3) Specjalista ds. ewidencji gruntów i budynków (min. 6 osób):
a) posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 lub 2 ustawy pgik,
b) w ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył jako specjalista przy
realizacji 2 (dwóch) zakończonych usług, polegających na wykonaniu modernizacji EGiB przeprowadzonych
w trybie art. 24a ustawy pgik, przy czym wartość każdej z tych usług nie może być mniejsza niż 100 000 PLN
brutto;
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 13-27
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentacją zamówienia.
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Powinno być:
Wymagania wymienione w ust. 2 pkt 1 dotyczą ofert składanych na jedną dowolnie wybraną część zamówienia.
Wykonawca, który składa ofertę na dwie lub trzy części zamówienia, musi wymagania wymienione w ust. 2 pkt
1 odpowiednio podwoić lub potroić.
Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1, muszą się wykazać doświadczeniem obejmującym wszystkie elementy
wymienione w ust. 2 pkt 1. Doświadczenie dotyczące rodzajów usług dla poszczególnych osób, o których mowa
w ust. 2
pkt 1, może wynikać z realizacji zamówień obejmujących łącznie lub odrębnie te usługi. W przypadku, gdy ww.
usługi realizowane były łącznie z innymi usługami lub dostawami niewymienionymi w ust. 2 pkt 1, Wykonawca
musi bezwzględnie określić wartość brutto tylko tych usług (każdej osobno), które potwierdzają spełnienie
warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego dopuszczalne jest wystąpienie określonej osoby
tylko w jednej roli i tylko w jednej ofercie.
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 28-41
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentacją zamówienia.
Powinno być:
2) Wykonawca będzie dysponował osobami
2.1) Kierownik prac w zakresie GESUT (1 osoba):
a) posiada znajomość metodyki zarządzania projektami PRINCE2 lub równoważnej, przy czym przez metodykę
równoważną rozumie się metodykę powszechnie stosowaną (stosowanie nie wymaga opłat autorskich) i
publicznie dostępną (opis metodyki jest opublikowany i szeroko dostępny), która stanowi zbiór reguł i zasad
postępowania stanowiący spójne pojęciowo podejście do wykonywania i zarządzania projektem oraz umożliwia
adaptację do specjalnych potrzeb organizacji, programu lub projektu;
b) posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy
pgik,
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 28-41
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentacją zamówienia.
Powinno być:
C) w ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika przy
realizacji 2 (dwóch) zakończonych usług, polegających na opracowaniu mapy zasadniczej w postaci wektorowej
lub opracowaniu zbiorów danych GESUT lub opracowaniu zbiorów danych BDOT500, przy czym wartość
każdej z tych usług nie może być mniejsza niż 50 000 PLN brutto; przez opracowanie mapy zasadniczej
w postaci wektorowej należy rozumieć wykonanie mapy wektorowej na podstawie opracowanych wyników
geodezyjnych pomiarów terenowych lub przetworzenia materiałów źródłowych, w tym analogowej mapy
zasadniczej, a także aktualizację mapy zasadniczej danymi wektorowymi opracowanymi przez Wykonawcę na
podstawie wyników geodezyjnych pomiarów terenowych;
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 28-41
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentacją zamówienia.
Powinno być:
2.2) Specjalista ds. GESUT (min. 3 osoby):
a) posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy
pgik,
b) w ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył jako specjalista przy
realizacji 1 (jednej) zakończonej usługi, polegającej na opracowaniu mapy zasadniczej w postaci wektorowej
lub opracowaniu zbiorów danych GESUT lub opracowaniu zbiorów danych BDOT500 o wartości nie mniejszej
niż 50 000 PLN brutto; przez opracowanie mapy zasadniczej w postaci wektorowej należy rozumieć wykonanie
mapy wektorowej na podstawie opracowanych wyników geodezyjnych pomiarów terenowych lub przetworzenia
materiałów źródłowych, w tym analogowej mapy zasadniczej, a także aktualizację mapy zasadniczej danymi
wektorowymi opracowanymi przez Wykonawcę na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów terenowych.
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 28-41
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentacją zamówienia.
Powinno być:
Wymagania wymienione w pkt 2) powyżej dotyczą ofert składanych na jedną dowolnie wybraną część
zamówienia. Wykonawca, który składa ofertę na dwie lub trzy części zamówienia, musi wymagania wymienione
w pkt 2) powyżej odpowiednio podwoić lub potroić.
Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2), muszą się wykazać doświadczeniem obejmującym wszystkie elementy
wymienione w ust. 2 pkt 2). Doświadczenie dotyczące rodzajów usług dla poszczególnych osób, o których
mowa w ust. 2 pkt 2), może wynikać z realizacji zamówień obejmujących łącznie lub odrębnie te usługi. W
przypadku, gdy ww. usługi realizowane były łącznie z innymi usługami lub dostawami niewymienionymi w ust. 2
pkt 2), Wykonawca musi bezwzględnie określić wartość brutto tylko tych usług (każdej osobno), które
potwierdzają spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
Uwaga:
W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego dopuszczalne jest wystąpienie określonej osoby
tylko w jednej roli i tylko w jednej ofercie.
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 13-41
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentacją zamówienia.
Powinno być:
1.W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie
wzywał do złożenia następujących dokumentów:
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
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 usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
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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.
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 13-41
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentacją zamówienia.
Powinno być:
Cd) referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
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.
Uwaga: w przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia wykonawca zobowiązany jest złożyć
odrębnie wykaz osób dla każdej części zamówienia jednoznacznie określając której części zamówienia dotyczy
wykaz osób.
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 13-41
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentacją zamówienia.
Powinno być:
1.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający
będzie wzywał do złożenia następujących dokumentów:
1)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
3)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 13-41
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentacją zamówienia.
Powinno być:
Cd) 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
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1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust 2:
1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
2) pkt 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 13-41
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentacją zamówienia.
Powinno być:
1. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
cd) 2.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i pkt 2,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 4 stosuje się.
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 13-41
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentacją zamówienia.
Powinno być:
Cd) 6.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust.
2 pkt 1), składa dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21
ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty składane są w
formie przewidzianej w rozp. Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie dokumentów (...) (Dz.U z 2016 r. poz.
1126).
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 13-41
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Powinno być:
3 miesiące = 90 dni.
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VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Nr Części: Wadium [PLN]
13 37 000,
14 60 000,
15 60 000,
16 39 000,
17 46 000,
18 58 000,
19 56 000,
20 42 000,
21 65 000,
22 50 000,
23 38 000,
24 43 000,
25 46 000,
26 74 000,
27 60 000,
28 34 000,
29 28 000,
30 34 000,
31 34 000,
31 26 000,
33 35 000,
34 26 000,
35 18 000,
36 18 000,
37 20 000,
38 29 000,
39 27 000,
40 41 000,
41 22 000.


