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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107153-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi gromadzenia oraz scalania danych
2020/S 045-107153

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 031-072785)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Adres pocztowy: ul. Wspólna 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 00-926
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Drewniak
E-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl 
Faks:  +48 226283467
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gugik.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Pozyskanie danych wysokościowych
Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.6.2020.GI

II.1.2) Główny kod CPV
72314000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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. Przedmiot zamówienia będzie realizowany
dla 445 arkuszy mapy w skali 1:5 000 produktów Lidar w standardzie 2 co wiąże się z dostarczeniem do

Zamawiającego m.in. danych pomiarowych o gęstości minimum 12 pkt/m2. Przedmiot zamówienia został
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podzielony na 2 części: część 1 obejmująca 259 arkuszy w skali 1:5 000; część 2 obejmująca 186 arkuszy w
skali 1:5 000.

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

28/02/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 031-072785

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
Zamiast:
Wykonawca wykaże, bez względu na liczbę części na jaką składa ofertę, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)
wykonał:
i. co najmniej 1 (jedną) usługę, polegającej na:
a) wykonaniu lotniczego skanowania laserowego wraz z wykonaniem postprocessingu pozyskanych danych dla
powierzchni co najmniej 500 km2;
b) wykonaniu klasyfikacji chmury punktów Lidar;
c) wykonaniu numerycznego modelu terenu i numerycznego modelu pokrycia terenu na podstawie danych
pozyskanych w technologii lotniczego skanowania laserowego,
— o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN;
Doświadczenie dotyczące wszystkich rodzajów usług, o których mowa w pkt 3, może wynikać z realizacji
zamówień obejmujących łącznie lub odrębnie te usługi.
Uwaga: w przypadku gdy wymagane usługi są częścią większych zamówień dotyczących szerszego zakresu
prac, należy bezwzględnie podać tylko wartość dotyczącą wymaganego asortymentu prac i tylko te prace
należy wymienić. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał konkretne usługi na potwierdzenie spełnienia
powyższego warunku, a nie zawierał zapisy typu „zgodne z SIWZ” lub wpisywał wymagania podane przez
Zamawiającego na zasadzie „kopiuj-wklej”.
Potencjał kadrowy
Wykonawca musi wykazać, że dla każdej części zamówienia będzie dysponował na etapie realizacji
zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:
ii. jedną osobą (1 osoba) posiadającą doświadczenie w projektowaniu nalotów w technologii Lidar post-
processingu danych oraz kontroli danych pozyskanych w technologii lotniczego skanowania laserowego
potwierdzone udziałem w co najmniej 2 (dwóch) usługach, w których pozyskano dane w technologii lotniczego
skanowania laserowego;
iii. 3 osobami (3 osoby) posiadającymi doświadczenie w wykonywaniu klasyfikacji chmury punktów Lidar, z
których każda brała udział w 2 (dwóch) usługach w których wykonano prace związane z klasyfikacją danych z
lotniczego skanowania laserowego.
Uwaga: W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego niedopuszczalne jest wystąpienie tej samej
osoby kilkukrotnie w różnych rolach w tej samej ofercie lub tej samej osoby kilkukrotnie w ramach złożonych
ofert.
Potencjał techniczny
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli dla każdej części zamówienia Wykonawca wykaże, iż
będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia odpowiednimi urządzeniami technicznymi do wykonania
zamówienia, które spełniają następujące wymagania:
iv. 1 samolotem przeznaczonym do wykonywania lotniczego skanowania laserowego, który będzie wyposażony
w urządzenie dGPS/INS do ciągłego pomiaru orientacji przestrzennej i będzie posiadał możliwość montażu
lotniczego skanera laserowego, o którym mowa w pkt v poniżej;
v.1 (jednym) lotniczym skanerem laserowym.
Uwaga: W przypadku wymagań dotyczących potencjału technicznego niedopuszczalne jest występowanie tego
samego sprzętu kilkukrotnie w ramach złożonych ofert. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z
udziału w postępowaniu Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp złoży:
1) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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 braku podstaw do wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
3) oświadczenie 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 – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
Powinno być:
Wykonawca wykaże, bez względu na liczbę części, na jaką składa ofertę, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)
wykonał:
i. co najmniej 1 (jedną) usługę, polegającej na:
a) wykonaniu lotniczego skanowania laserowego wraz z wykonaniem post-processingu pozyskanych danych

dla powierzchni co najmniej 500 km2;
b) wykonaniu klasyfikacji chmury punktów Lidar;
c) wykonaniu numerycznego modelu terenu i numerycznego modelu pokrycia terenu na podstawie danych
pozyskanych w technologii lotniczego skanowania laserowego;
— o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN;
Doświadczenie dotyczące wszystkich rodzajów usług, o których mowa w pkt 3, może wynikać z realizacji
zamówień obejmujących łącznie lub odrębnie te usługi.
Uwaga: w przypadku gdy wymagane usługi są częścią większych zamówień dotyczących szerszego zakresu
prac, należy bezwzględnie podać tylko wartość dotyczącą wymaganego asortymentu prac i tylko te prace
należy wymienić. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał konkretne usługi na potwierdzenie spełnienia
powyższego warunku, a nie zawierał zapisy typu „zgodne z SIWZ” lub wpisywał wymagania podane przez
Zamawiającego na zasadzie „kopiuj-wklej”.
Potencjał kadrowy
Wykonawca musi wykazać, że dla każdej części zamówienia będzie dysponował na etapie realizacji
zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:
ii. jedną osobą (1 osoba) posiadającą doświadczenie w projektowaniu nalotów w technologii Lidar post-
processingu danych oraz kontroli danych pozyskanych w technologii lotniczego skanowania laserowego
potwierdzone udziałem w co najmniej 2 (dwóch) usługach, w których pozyskano dane w technologii lotniczego
skanowania laserowego;
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iii. trzema osobami (3 osoby) posiadającymi doświadczenie w wykonywaniu klasyfikacji chmury punktów Lidar,
z których każda brała udział w 2 (dwóch) usługach, w których wykonano prace związane z klasyfikacją danych z
lotniczego skanowania laserowego.
Uwaga: W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego niedopuszczalne jest wystąpienie tej samej
osoby kilkukrotnie w różnych rolach w tej samej ofercie lub tej samej osoby kilkukrotnie w ramach złożonych
ofert.
Potencjał techniczny
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli dla każdej części zamówienia Wykonawca wykaże, iż
będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia odpowiednimi urządzeniami technicznymi do wykonania
zamówienia, które spełniają następujące wymagania:
iv. jednym samolotem przeznaczonym do wykonywania lotniczego skanowania laserowego, który będzie
wyposażony w urządzenie dGPS/INS do ciągłego pomiaru orientacji przestrzennej i będzie posiadał możliwość
montażu i stabilizacji żyroskopowej lotniczego skanera laserowego, o którym mowa w pkt v poniżej;
v. 1 (jednym) lotniczym skanerem laserowym.
Uwaga: W przypadku wymagań dotyczących potencjału technicznego niedopuszczalne jest występowanie tego
samego sprzętu kilkukrotnie w ramach złożonych ofert. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z
udziału w postępowaniu Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp złoży:
1) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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 braku podstaw do wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
3) oświadczenie 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.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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