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Polska-Warszawa: Usługi gromadzenia oraz scalania danych
2016/S 063-108409

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, Osoba do kontaktów: Elżbieta Tomaka, Warszawa
00-926, POLSKA. Tel.:  +48 226618432. Faks:  +48 226283467. E-mail: elzbieta.tomaka@gugik.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 17.3.2016, 2016/S 054-090693)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:72314000
Usługi gromadzenia oraz scalania danych
Zamiast:

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. może unieważnić postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi
środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały
mu przyznane.
2. Zamawiający określa odrębnie dla każdej Części zamówienia wymagania związane
z realizacją zamówienia stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy, dotyczące „klauzuli społecznej”:
a) 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;
b) 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;
c) Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o
przedstawienie dokumentów zatrudnienia, a Wykonawca ma obowiązek ją niezwłocznie przedstawić
Zamawiającemu.
3. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia,
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 %
zamówienia podstawowego, polegające na pozyskaniu danych wysokościowych dla każdej z Części 5, 6, 7.
Przedmiotem planowanych zamówień uzupełniających będzie 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 w ramach zamówień uzupełniających dla Części 5, 6, 7
będzie charakteryzował się Standardem 2 opracowania co wiąże się z dostarczeniem do Zamawiającego m.in.
danych pomiarowych o gęstości minimum 12 pkt/m2, na warunkach takich samych jak zamówienie podstawowe
Zamówienie uzupełniające dla Części 5 obejmie nie więcej niż 371 arkuszy w skali 1:5000.
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Zamówienie uzupełniające dla Części 6 obejmie nie więcej niż 385 arkuszy w skali 1:5000.
Zamówienie uzupełniające dla Części 7 obejmie nie więcej niż 352 arkusze w skali 1:5000.
Powinno być:

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. może unieważnić postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi
środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały
mu przyznane.
2. Zamawiający określa odrębnie dla każdej Części zamówienia wymagania związane
z realizacją zamówienia stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy, dotyczące „klauzuli społecznej”:
a) 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;
b) 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;
c) Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o
przedstawienie dokumentów zatrudnienia, a Wykonawca ma obowiązek ją niezwłocznie przedstawić
Zamawiającemu.
3. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia,
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % zamówienia
podstawowego, polegające na pozyskaniu danych wysokościowych dla każdej z Części 5, 6, 7.
Przedmiotem planowanych zamówień uzupełniających będzie 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, a także lotniczych zdjęć barwnych. Sposób realizacji prac
w ramach zamówień uzupełniających odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji zamówienia
podstawowego opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień uzupełniających w poszczególnych częściach ustalona zostanie
na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania zamówienia
podstawowego, z uwzględnieniem zmian cen rynkowych.


