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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ul. Potockiego 1
Żnin
88-400
Polska
Osoba do kontaktów: Szymon Kozłowski
Tel.: +48 523532239
E-mail: zwiazekpowiatow@znin.pl
Faks: +48 523532239
Kod NUTS: PL617
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zpwkp.dobrybip.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonanie zdjęć lotniczych i ortofotomapy dla województwa kujawsko-pomorskiego.
Numer referencyjny: BZ.272.1.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
71355100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
wykonanie zdjęć lotniczych i ortofotomapy dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/01/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n00208of
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-002900
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 006-009278
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/01/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
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VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: c)
Zamiast:
c) Dysponuje lub będzie dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do
prawidłowejrealizacji zamówienia w tym:
1) Minimum czterema samolotami przeznaczonymi do wykonywania cyfrowych, fotogrametrycznych
zdjęćlotniczych wyposażonymi w urządzenie dGPS/INS
Do ciągłego pomiaru orientacji przestrzennej i posiadającymi możliwość montażu
wielkoformatowej,fotogrametrycznej, cyfrowej kamery lotniczej o której mowa poniżej;
2) Minimum czterema wielkoformatowymi, fotogrametrycznymi, cyfrowymi kamerami lotniczymi typu kadrowego;
3) Minimum pięcioma cyfrowymi fotogrametrycznymi stacjami roboczymi, z których min. 2 spełniają
wymaganiastacji do aerotriangulacji;
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek może
byćspełniony łącznie).
Powinno być:
c) Dysponuje lub będzie dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do prawidłowe j
realizacji zamówienia w tym:
1) Minimum czterema samolotami przeznaczonymi do wykonywania cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć
lotniczych wyposażonymi w urządzenie dGPS/INS
Do ciągłego pomiaru orientacji przestrzennej i posiadającymi możliwość montażu
wielkoformatowej,fotogrametrycznej, cyfrowej kamery lotniczej o której mowa poniżej;
2) Minimum czterema wielkoformatowymi, fotogrametrycznymi, cyfrowymi kamerami lotniczymi typu kadrowego;
3) Minimum pięcioma cyfrowymi fotogrametrycznymi stacjami roboczymi, z których min. 2 spełniają wymagania
stacji do aerotriangulacji;
4) Co najmniej jedną stacją roboczą, stanowiącą element akredytowanego systemu teleinformatycznego, na
której można przetwarzać dane o klauzuli „tajne” oraz na której zainstalowano oprogramowanie umożliwiające
przetwarzanie surowych zdjęć lotniczych wykonanych co najmniej jedną z kamer wykazanych w ramach
spełnienia wymagań zawartych w ppkt 2).
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek może być
spełniony łącznie).
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału
w postępowaniu należy złożyć:
Zamiast:
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu należy złożyć:
a) Aktualne Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego stopnia I umożliwiającego dostęp i przetwarzanie
informacji niejawnych którym nadano klauzulę „Tajne”, w przypadku osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą jednoosobowo i osobiście - poświadczenia bezpieczeństwa oraz akredytacji systemu
teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „tajne”,
Powinno być:
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku oraz warunku udziału w postępowaniu określonego w III.
1.3) "Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe" pkt. c ppkt. 4) należy złożyć:
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a) Aktualne Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego stopnia I umożliwiającego dostęp i przetwarzanie
informacji niejawnych którym nadano klauzulę „Tajne”, w przypadku osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą jednoosobowo i osobiście - poświadczenia bezpieczeństwa oraz akredytacji systemu
teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „tajne” oraz wyciągu
ze Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa akredytowanego systemu teleinformatycznego, stanowiącego
podstawę wydania Świadectwa Akredytacji Bezpieczeństwa tego systemu zawierającego co najmniej jedną
stację komputerową z zainstalowanym oprogramowaniem służącym do przetwarzania surowych zdjęć
lotniczych
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 13/02/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/02/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/02/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Żnin ul. Potockiego 1, sala konferencyjna
Powinno być:
Data: 14/02/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Żnin ul. Potockiego 1, sala konferencyjna
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

