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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:469828-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Niedźwiedź: Usługi pomiarowe
2019/S 193-469828

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 168-411137)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gorczański Park Narodowy
Poręba Wielka 590
Niedźwiedź
34-735
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Książek
Tel.:  +48 183317207
E-mail: marta.ksiazek@gorcepn.pl 
Faks:  +48 183317207
Kod NUTS: PL218
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gorcepn.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie działań w ramach projektu Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w
zarządzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczańskiego Parku Narodowego oraz analiza ...
Numer referencyjny: 271-7/2019

II.1.2) Główny kod CPV
71355000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działań w ramach projektu „Wykorzystanie nowoczesnych technologii
teledetekcyjnych w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczańskiego Parku Narodowego oraz analiza
aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów”. Zamówienie podzielono na części: Część I –
Pozyskanie, opracowanie i analiza danych teledetekcyjnych,
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Część II – Budowa repozytorium do zarządzania danymi teledetekcyjnymi i przeprowadzenie szkoleń.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych
w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczańskiego Parku Narodowego oraz analiza aktualnego stanu
i dynamiki chronionych ekosystemów”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w
tym adaptacja do zmian klimatu; Typ projektu 2.4.4 Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w
ochronie przyrody.

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

02/10/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 168-411137

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Początek: 14/10/2019
Koniec: 12/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Powinno być:
Początek: 01/12/2019
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Początek: 14/10/2019
Koniec: 10/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Powinno być:
Początek: 01/12/2019
Koniec: 31/08/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
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Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla części I i II w wysokości: 50 000,00 PLN. Wadium może być
wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj. w:
a) pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego: 9 1010 1270 0032 4513 9800 0000 i inne wskazane w
SIWZ.
Powinno być:
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla części I i II w wysokości: 5 000,00 PLN. Wadium może być
wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj. w:
a) pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego: 19 1010 1270 0032 4513 9800 0000 i inne wskazane w
SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 10/12/2019
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 19/12/2019
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Dla części I
(a) minimum dwa zamówienia, polegające na rejestracji pionowych zdjęć lotniczych i opracowaniu ortofotomapy
lotniczej obrazującej obszary leśne, w kompozycjach RGB oraz CIR o rozdzielczości terenowej co najmniej 10

cm, powierzchni nie mniej niż 50 km2 każda i wartości brutto zamówienia co najmniej 50 000,00 PLN każda,
Powinno być:
Dla części I
(a) minimum 2 zamówienia, polegające na rejestracji pionowych zdjęć lotniczych i opracowaniu ortofotomapy
lotniczej obrazującej obszary leśne, w kompozycjach RGB oraz CIR o rozdzielczości terenowej co najmniej 25

cm, powierzchni nie mniej niż 50 km2 każda i wartości brutto zamówienia co najmniej 50 000,00 PLN każda,
Numer sekcji: VI.3
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w punkcie 8 ppkt 3 - 5 i 11 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
Powinno być:
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9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w punkcie 8 ppkt 3 i 7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
2) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
(d) co najmniej jedną osobę pełniącą funkcje Specjalisty ds. ochrony przyrody spełniającą warunki:
– posiada stopień naukowy doktora w zakresie biologii lub ekologii lub ochrony środowiska lub leśnictwa,
– posiada doświadczenie w realizacji przynajmniej dwóch projektów obejmujących swoim zakresem
przeprowadzenie analiz/oceny stanu/inwentaryzacji zasobów przyrodniczych z wykorzystaniem danych
teledetekcyjnych na obszarach cennych przyrodniczo (park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000,
rezerwat przyrody, rezerwat biosfery, lasy państwowe).
Powinno być:
(d) co najmniej 1 osobę pełniącą funkcje specjalisty ds. ochrony przyrody spełniającą warunki:
— posiada stopień naukowy doktora w zakresie biologii lub ekologii lub ochrony środowiska lub leśnictwa,
— posiada doświadczenie w realizacji przynajmniej 2 projektów obejmujących swoim zakresem
przeprowadzenie analiz/oceny stanu/inwentaryzacji zasobów przyrodniczych z wykorzystaniem danych
teledetekcyjnych (tj. zdjęcia lotnicze RGB CIR, zobrazowania satelitarne, skanowanie lotnicze – Lidar) na
obszarach cennych przyrodniczo (park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody,
rezerwat biosfery, lasy państwowe).
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 14/10/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/10/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 14/10/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 21/10/2019
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Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


