
 

 

 
Ogłoszenia powiązane:  

Ogłoszenie nr 332114-2016 z dnia 27-10-2016 - Warszawa  

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Kontroli jakości bazy dan

ych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz cyfrowych arkuszy mapy topogra

ficznej”, opracowanych w ramach zamówień public...  

Termin składania ofert/wniosków: 04-11-2016  

 

Ogłoszenie nr 337667 - 2016 z dnia 2016-11-07 r.  

Warszawa:  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 332114 

Data: 27/10/2016 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Krajowy numer identyfikacyjny 

1227609800000, ul. ul. Wspólna  2, 00926   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo 

Polska, tel. 226 618 432, e-mail dyr.generalny@gugik.gov.pl, faks 226 283 467.  

Adres strony internetowej (url): www.gugik.gov.pl 

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń 

lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3) 

W ogłoszeniu jest: 1. Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego 

wykonania, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co 
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najmniej: 1) jednej usługi polegającej na kontroli jakości prac obejmujących 

opracowanie wektorowych map, o wartość nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto; 

przez kontrolę jakości rozumie się min. czynności polegające na: sprawdzeniu 

zgodności opracowanych produktów z określonymi wymogami, raportowaniu 

wyników kontroli, bieżącym sprawdzaniu i raportowaniu w określonych odstępach 

czasowych stanu realizacji prac oraz poprawności opracowywanych produktów; 2) 

jednej usługi polegającej na opracowaniu modelu jakości danych przestrzennych, o 

wartość nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto; 3) jednej usługi polegającej na 

opracowaniu lub aktualizacji co najmniej 3 (trzech) zbiorów bazy danych obiektów 

topograficznych (BDOT10k), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych 

obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także 

standardowych opracowań kartograficznych, przy czym dopuszcza się możliwość 

wykazania zrealizowanych usług opracowania w/w zbiorów BDOT10k w ramach 

różnych zamówień; przez zbiór bazy danych obiektów topograficznych rozumie się 

dane obejmujące jeden powiat; 4) jednej usługi polegającej na opracowaniu co 

najmniej 5 (pięciu) arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 

2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych 

obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań 

kartograficznych, przy czym dopuszcza się możliwość wykazania zrealizowanych 

usług opracowania w/w map w ramach różnych zamówień; Doświadczenie 

dotyczące wszystkich rodzajów usług, o których mowa w ust. 1, może wynikać z 

realizacji zamówień obejmujących łącznie lub odrębnie te usługi. W przypadku, gdy 

ww. usługi realizowane były łącznie z innymi usługami niewymienionymi w ust. 1, 

Wykonawca musi bezwzględnie określić wartość brutto tylko tych usług (każdej 

osobno), które potwierdzają spełnienie warunków udziału w niniejszym 

postępowaniu. Uwaga: Wykonawca w wykazie usług zobowiązany jest podać tylko 

te główne usługi, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

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”. 2. 

Wykonawca będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, które spełniają następujące wymagania: 1) Kierownik 

projektu – co najmniej 1 (jedna) osoba Wymagane kwalifikacje i doświadczenie 

zawodowe: a) 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) w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed 

upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika projektu przy realizacji 

co najmniej 2 (dwóch) zakończonych usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 

000,00 PLN brutto, przy czym wartość jednej z usług nie może być mniejsza niż 250 

000,00 PLN brutto; 2) Specjalista ds. kartografii – co najmniej 1 (jedna) osoba 

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: a) posiada uprawnienia 

zawodowe z zakresu „redakcja map”, o których mowa w art. 43 pkt 6 ustawy pgik; 

b) w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert 

uczestniczył jako specjalista przy realizacji co najmniej 2 (dwóch) zakończonych 

usług, polegających na opracowaniu mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 

listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy 

danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań 

kartograficznych; 3) Specjalista ds. kontroli jakości danych – co najmniej 1 (jedna) 

osoba Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: a) posiada uprawnienia 

zawodowe z zakresu „redakcja map”, o których mowa w art. 43 pkt 6 ustawy pgik, 

b) w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert 

uczestniczył jako specjalista przy realizacji 2 (dwóch) zakończonych usług, 

polegających na kontroli jakości prac obejmujących opracowanie wektorowych 

map; przez kontrolę jakości rozumie się min. czynności polegające na: sprawdzeniu 

zgodności opracowanych produktów z określonymi wymogami, raportowaniu 



wyników kontroli, bieżącym sprawdzaniu i raportowaniu w określonych odstępach 

czasowych stanu realizacji prac oraz poprawności opracowywanych produktów; 4) 

Kontroler jakości danych - co najmniej 5 (pięć) osób: Wymagane kwalifikacje i 

doświadczenie zawodowe: a) w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem 

terminu składania ofert uczestniczył przy realizacji co najmniej 2 (dwóch) 

zakończonych usług, polegających na kontroli jakości prac obejmujących 

opracowanie wektorowych map; przez kontrolę jakości rozumie się min. czynności 

polegające na: sprawdzeniu zgodności opracowanych produktów z określonymi 

wymogami, raportowaniu wyników kontroli, bieżącym sprawdzaniu i raportowaniu 

w określonych odstępach czasowych stanu realizacji prac oraz poprawności 

opracowywanych produktów. Uwaga: W przypadku wymagań dotyczących 

potencjału kadrowego dopuszczalne jest wystąpienie określonej osoby tylko w 

jednej roli.  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykonawca wykaże się doświadczeniem 

należytego wykonania, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

co najmniej: 1) jednej usługi polegającej na kontroli jakości prac obejmujących 

opracowanie zbiorów danych przestrzennych lub map cyfrowych, o wartości nie 

mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto; przez kontrolę jakości rozumie się min. 

czynności polegające na: sprawdzeniu zgodności opracowanych produktów z 

określonymi wymogami, raportowaniu wyników kontroli, bieżącym sprawdzaniu i 

raportowaniu w określonych odstępach czasowych stanu realizacji prac oraz 

poprawności opracowywanych produktów; 2) jednej usługi polegającej na 

opracowaniu modelu jakości danych przestrzennych, o wartość nie mniejszej niż 

100 000,00 PLN brutto; 3) jednej usługi polegającej na opracowaniu lub aktualizacji 

lub kontroli jakości co najmniej 3 (trzech) zbiorów bazy danych obiektów 

topograficznych (BDOT10k), zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych 

obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także 

standardowych opracowań kartograficznych, przy czym dopuszcza się możliwość 

wykazania zrealizowanych usług w ramach różnych zamówień; w przypadku 



wykazania usługi kontroli jakości, Zamawiający wymaga, aby usługa ta stanowiła 

przedmiot odrębnego zamówienia i nie była częścią procesu kontroli wewnętrznej w 

ramach opracowania lub aktualizacji zbiorów BDOT10k; przez zbiór bazy danych 

obiektów topograficznych rozumie się dane obejmujące jeden powiat; 4) jednej 

usługi polegającej na opracowaniu lub kontroli jakości co najmniej 5 (pięciu) 

arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000, zgodnych z Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie 

bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów 

ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych, przy 

czym dopuszcza się możliwość wykazania zrealizowanych usług w ramach różnych 

zamówień; w przypadku wykazania usługi kontroli jakości, Zamawiający wymaga, 

aby usługa ta stanowiła przedmiot odrębnego zamówienia i nie była częścią procesu 

kontroli wewnętrznej w ramach opracowania arkuszy mapy topograficznej w skali 1 

: 10 000; Doświadczenie dotyczące wszystkich rodzajów usług, o których mowa w 

ust. 1, może wynikać z realizacji zamówień obejmujących łącznie lub odrębnie te 

usługi. W przypadku, gdy ww. usługi realizowane były łącznie z innymi usługami 

niewymienionymi w ust. 1, Wykonawca musi bezwzględnie określić wartość brutto 

tylko tych usług (każdej osobno), które potwierdzają spełnienie warunków udziału w 

niniejszym postępowaniu. Uwaga: Wykonawca w wykazie usług zobowiązany jest 

podać tylko te główne usługi, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu. 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”. 2. Wykonawca będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które spełniają następujące 

wymagania: 1) Kierownik projektu – co najmniej 1 (jedna) osoba Wymagane 

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: a) 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; a) w ciągu 

ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję 

kierownika projektu przy realizacji co najmniej 2 (dwóch) zakończonych usług o 

łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto, przy czym wartość jednej 

z usług nie może być mniejsza niż 250 000,00 PLN brutto; 2) Specjalista ds. 

kartografii – co najmniej 2 (dwie) osoby Wymagane kwalifikacje i doświadczenie 

zawodowe: a) posiada uprawnienia zawodowe z zakresu „redakcja map”, o których 

mowa w art. 43 pkt 6 ustawy pgik; b) w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem 

terminu składania ofert uczestniczył jako specjalista przy realizacji co najmniej 2 

(dwóch) zakończonych usług, polegających na opracowaniu lub kontroli jakości 

arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000, zgodnych z Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie 

bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów 

ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych; w 

przypadku usługi kontroli jakości, Zamawiający wymaga, aby usługa ta stanowiła 

przedmiot odrębnego zamówienia i nie była częścią procesu kontroli wewnętrznej w 

ramach opracowania arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000; 3) Kontroler 

jakości danych - co najmniej 5 (pięć) osób: Wymagane kwalifikacje i doświadczenie 

zawodowe: a) w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania 

ofert uczestniczył przy realizacji co najmniej 2 (dwóch) zakończonych usług, 

polegających na kontroli jakości prac obejmujących opracowanie zbiorów danych 

przestrzennych lub map cyfrowych; przez kontrolę jakości rozumie się min. 

czynności polegające na: sprawdzeniu zgodności opracowanych produktów z 

określonymi wymogami, raportowaniu wyników kontroli, bieżącym sprawdzaniu i 

raportowaniu w określonych odstępach czasowych stanu realizacji prac oraz 

poprawności opracowywanych produktów. - Osoby, o których mowa w ust. 2, 

muszą się wykazać doświadczeniem obejmującym wszystkie elementy wymienione 

w ust. 2. Doświadczenie dotyczące rodzajów usług dla poszczególnych osób, o 

których mowa w ust. 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, Wykonawca musi 

bezwzględnie określić wartość brutto tylko tych usług (każdej osobno), które 

potwierdzają spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu. 

Zamawiający wymaga, aby świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia 

odbywało się co najmniej przez osoby wykazane przez Wykonawcę na 

potwierdzenie spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w 

postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do realizacji 

zamówienia. Uwaga: W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego 

dopuszczalne jest wystąpienie określonej osoby tylko w jednej roli.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV.2 

Punkt: IV.2.2) 

W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie cena 60 Osoby wyznaczone do realizacji 

zamówienia 20 Wielkość obszaru kontroli jakości BDOT10k 20 

W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Znaczenie cena 60 Wielkość obszaru kontroli 

jakości BDOT10k 40 

 

 


