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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:25940-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi fotogrametryczne
2021/S 012-025940

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 252-636779)

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: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-926
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Józef Górny
E-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl 
Tel.:  +48 225631333
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gugik.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie cyfrowej ortofotomapy
Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.33.2020.GI

II.1.2) Główny kod CPV
71355100 Usługi fotogrametryczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB oraz opracowanie na 
podstawie pozyskanych zdjęć Ortofotomapy RGB w skali 1:5000 o terenowym rozmiarze piksela 5 cm i 10 cm w 
układzie PL-1992. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części.

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

14/01/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-636779

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. Wiersze 1–18
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
c.d. Sekcji III.1.1) POTENCJAŁ TECHNICZNY: Wykonawca będzie dysponować, na etapie realizacji 
umowy, sprzętem, narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia, co najmniej: vi. 1 
(jednym) samolotem przeznaczonym do wykonywania zdjęć fotogrametrycznych, posiadającym możliwość 
zamontowania kamery pomiarowej, o której mowa poniżej (ppkt. vii); vii. 1 (jedną) wielkoformatową, pomiarową 
kamerą cyfrową na stabilizowanym zawieszeniu, wyposażoną w elektroniczny system kompensacji rozmazania 
obrazu, umożliwiającą wykonanie zdjęć barwnych RGB.
Uwaga: W przypadku wymagań dotyczących potencjału technicznego dopuszczalne jest dysponowanie tym 
samym sprzętem w maksymalnie 4 różnych częściach zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o 
udzielenie zamówienia w oparciu o treść art. 23 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia publicznego: 1) warunek określony w ust. 1 niniejszego rozdziału, winien spełniać 
każdy z Wykonawców samodzielnie; 2) warunek określony w ust. 2 pkt 1 ppkt i-(dla części 1, 2, 3, 5, 6, 7, 
9 niniejszego rozdziału winien spełniać samodzielnie każdy z Wykonawców, 3) warunek określony w ust. 2 
pkt 3 ppkt i winien spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie; 4) warunek określony w ust. 2 pkt 3 ppkt ii winien spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 5) warunek określony w ust. 2 pkt 3 ppkt iii. – vii. – 
zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie będą je spełniać łącznie. (…)
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
c.d. sekcji III.1.1. Potencjał techniczny: Wykonawca będzie dysponować, na etapie realizacji umowy, sprzętem, 
narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia, co najmniej: vi. 1 (jednym) samolotem 
przeznaczonym do wykonywania zdjęć fotogrametrycznych, posiadającym możliwość zamontowania kamery 
pomiarowej, o której mowa poniżej (ppkt VII); VII. 1 (jedną) wielkoformatową, pomiarową kamerą cyfrową 
na stabilizowanym zawieszeniu, wyposażoną w elektroniczny system kompensacji rozmazania obrazu, 
umożliwiającą wykonanie zdjęć barwnych RGB.
Uwaga: W przypadku wymagań dotyczących potencjału technicznego dopuszczalne jest dysponowanie tym 
samym sprzętem w maksymalnie 4 różnych częściach zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o 
udzielenie zamówienia w oparciu o treść art. 23 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) warunek określony w ust. 1 niniejszego rozdziału, winien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie;
2) warunek określony w ust. 2 pkt 1 ppkt i – dla części 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 niniejszego rozdziału winien spełniać 
samodzielnie każdy z Wykonawców;
3) warunek określony w ust. 2 pkt 3 ppkt i winien spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie;
4) warunek określony w ust. 2 pkt 3 ppkt ii winien spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie;
5) warunek określony w ust. 2 pkt 3 ppkt iii–vii – zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
zamówienie będą je spełniać łącznie.
Numer sekcji: III.1.3
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Wiersze 1–
12
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
c.d. Sekcji III.1.2) 5) Oświadczenie w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej: Wykonawca, w 
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu 
w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia w odniesieniu do przynależności 
do grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp złoży: 1) 1) 
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 
informacji niejawnych potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub 
wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia dla części 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9;
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
c.d. sekcji III.1.2
5) oświadczenie w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej: Wykonawca, w terminie 3 dni od 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu w postaci 
dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wzór oświadczenia w odniesieniu do przynależności do 
grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, na wezwanie 
Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp złoży:
1) 1 świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o 
ochronie informacji niejawnych potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli 
„tajne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia dla części 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9;

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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