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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:
Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz
dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym
danych GESUT - BO-ZP.2610.14.2016.KN.ZSIN II. K-GESUT

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

1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące:
1) realizacji zadania, określonego w projekcie ZSIN – Faza II - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nieruchomościach – Faza II, dotyczącego dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków
do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach celem włączenia tych baz do
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b ustawy z dnia 17 maja 1989
r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.), poprzez:
a) modernizację EGiB w wybranych jednostkach ewidencyjnych i obrębach ewidencyjnych,
b) aktualizację (konwersję) danych EGiB, dotyczących jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych, które
nie będą objęte modernizacją EGiB;
2) 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:
a) utworzenie inicjalnej bazy GESUT w wybranych jednostkach ewidencyjnych lub obrębach ewidencyjnych,
b) dostosowanie istniejącej powiatowej bazy GESUT do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym
danych GESUT w wybranych jednostkach ewidencyjnych lub obrębach ewidencyjnych.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na XII części:
1) Część I – dotyczy powiatów: augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego (województwo podlaskie);
2) Część II – dotyczy powiatów: grajewskiego, monieckiego, sokólskiego (województwo podlaskie);
3) Część III – dotyczy powiatów: kolneńskiego, łomżyńskiego (województwo podlaskie);
4) Część IV – dotyczy powiatów: białostockiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego (województwo
podlaskie);
5) Część V – dotyczy powiatów: bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego (województwo podlaskie);
6) Część VI – dotyczy powiatów: jarosławskiego, przeworskiego (województwo podkarpackie);
7) Część VII – dotyczy powiatu leskiego i Miasta Przemyśl (województwo podkarpackie);
8) Część VIII – dotyczy Miasta Bydgoszcz i Miasta Grudziądz (województwo kujawsko-pomorskie);
9) Część IX – dotyczy Miasta Toruń i Miasta Włocławek (województwo kujawsko-pomorskie);
10) Część X – dotyczy powiatów: lubelskiego, hrubieszowskiego, bialskiego (województwo lubelskie);
11) Część XI – dotyczy powiatów: zamojskiego, tomaszowskiego, włodawskiego (województwo lubelskie);
12) Część XII – dotyczy powiatów: biłgorajskiego, lubartowskiego (województwo lubelskie).
Termin wykonania zamówienia do dnia 14 września 2018 roku.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 72314000  
Dodatkowe przedmioty 71356100  
 71354300  
 71700000  
 72312100  
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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.2610.14.2016.KN.ZSIN II.K-GESUT

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:   2016-037400   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 061-104824  z dnia:  26/03/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
23/03/2016  (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.1.4 Inne szczególne warunki

Zamiast:
Wykonanie zamówienia podlega
szczególnym warunkom: nie

Powinno być:

Wykonanie zamówienia podlega
szczególnym warunkom: Tak :
1. Zamawiający określa wymagania
związane z realizacją zamówienia
stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 1
ustawy Pzp. dotyczące tzw.„klauzuli
społecznej”:
2. Wymagania związane z realizacją
zamówienia, dotyczą:
zatrudnienia przez Wykonawcę
osób:
a) bezrobotnych lub młodocianych
w celu przygotowania zawodowego,
o których mowa w przepisach o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, lub
b) niepełnosprawnych, o
których mowa w przepisach
o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, lub
c) innych niż określone w lit. a lub
b, o których mowa w przepisach o
zatrudnieniu socjalnym
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- lub we właściwych przepisach
państw członkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
3. Wykonawca przyjmując do
realizacji zamówienie musi zatrudnić
w pełnym wymiarze czasu pracy
na podstawie umowy o pracę, co
najmniej jedną osobę wymienioną
w ust. 2 odrębnie dla każdej
realizowanej umowy, zawartej w
wyniku postępowania o zamówienie
publiczne.
4. Wyżej wymienione osoby
Wykonawca zatrudni w terminie nie
później niż 30 dni od daty zawarcia
umowy, nieprzerwanie przez cały
okres trwania umowy.
5. Wykonawca w terminie 14
dni od daty zatrudnienia osoby
zobowiązany jest do dostarczenia
Zamawiającemu odpowiednich
dowodów, z których wynikać będzie
fakt zatrudnienia danej osoby.
6. W przypadku wypowiedzenia
lub rozwiązania stosunku pracy z
osobą biorącą udział przy realizacji
zamówienia Wykonawca jest
zobowiązany powiadomić o tym
fakcie (pisemnie, drogą elektroniczną
lub faksem) w terminie 5-ciu dni
roboczych licząc od dnia, w którym
nastąpiło ustanie stosunku pracy.
7. Wykonawca w terminie do 30 dni
od dnia powiadomienia, o którym
mowa w ust.6, jest zobowiązany
zatrudnić osobę, na podstawie ust.
2, i w terminie 14 dni przedłożyć
dowody, z których wynikać będzie
fakt zatrudnienia nowej osoby.
8. Zamawiający ma prawo w każdym
momencie realizacji zamówienia
zwrócić się do Wykonawcy
o przedstawienie dowodów
zatrudnienia, a Wykonawca
ma obowiązek je niezwłocznie
przedstawić Zamawiającemu.
9. W przypadku niezatrudnienia w
sposób nieprzerwalny przy realizacji
zamówienia wymaganej przez
Zamawiającego osoby, Wykonawca
zobowiązuje się do zapłacenia
Zamawiającemu kary umownej
w wysokości iloczynu aktualnie
obowiązującej kwoty minimalnego
miesięcznego wynagrodzenia
za pracę oraz liczby miesięcy w
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okresie realizacji zamówienia -
liczonych za każdy rozpoczęty
miesiąc, w którym Wykonawca
nie zatrudniał wskazanej osoby,
chyba że Wykonawca wykaże,
że niezatrudnienie osób nastąpiło
z przyczyn nieleżących po jego
stronie.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

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:
15/04/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-050084
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