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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:443224-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne)
2019/S 182-443224

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 134-329112)

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

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
Poznań
61-714
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Hoffman
Tel.:  +48 616267080
E-mail: zamowienia@umww.pl 
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umww.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem
standardowym i systemowym, cd. nazwy poniżej
Numer referencyjny: BGW-III.272.2.2017

II.1.2) Główny kod CPV
38221000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Cd. nazwy: dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy
danych tematycznych oraz metadanych SIPWW, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych
komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania).
Przedmiotem zamówienia jest:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329112-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia@umww.pl
www.umww.pl
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— w zakresie części nr 1.: Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej
z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników
aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW,
przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury
teleinformatycznej i oprogramowania),
— w zakresie części nr 2.: Dostawa biurowego sprzętu informatycznego z oprogramowaniem standardowym i
systemowym.

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

17/09/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 134-329112

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
a) co najmniej 2 (dwa), lecz nie więcej niż 4 (cztery) zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu systemu
informacji przestrzennej, w tym jedno o wartości zamówienia co najmniej 2 500 000,00 PLN (słownie:
dwa miliony pięćset tysięcy złotych) brutto (podana wartość obejmuje dostawę lub wykonanie systemu,
jego wdrożenie oraz świadczenia gwarancyjne; natomiast nie obejmuje dostawy, instalacji i świadczeń
gwarancyjnych w zakresie sprzętu). Wdrożone systemy łącznie muszą posiadać wszystkie następujące cechy:
Powinno być:
a) co najmniej 2 (dwa), lecz nie więcej niż 4 (cztery) zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu systemu
informacji przestrzennej, w tym jedno o wartości zamówienia co najmniej 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden
milion pięćset tysięcy złotych) brutto (podana wartość obejmuje dostawę systemu, jego wdrożenie oraz
świadczenia gwarancyjne; natomiast nie obejmuje dostawy, instalacji i świadczeń gwarancyjnych w zakresie
sprzętu ani oprogramowania podstawowego i gotowego). Wdrożone systemy łącznie muszą posiadać wszystkie
następujące cechy:
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
c) co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na dostawie i wdrożeniu serwera usług danych 3D oraz
mapowej aplikacji klienckiej dostępnej dla użytkowników przez standardowe przeglądarki internetowe także
z wersją mobilną w sieci Internet, pozwalającej co najmniej na przeglądanie i analizowanie trójwymiarowych
danych przestrzennych (zdjęć sferycznych, chmura punktów LIDAR). Przez przeglądanie należy rozumieć
nawigację w przestrzeni 3D, zbliżanie i oddalanie od obiektów. Przez analizę trójwymiarowych danych należy
rozumieć co najmniej dokonanie pomiaru w przestrzeni 3D.
Powinno być:
c) co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na dostawie i wdrożeniu serwera usług danych 3D oraz
mapowej aplikacji klienckiej dostępnej dla użytkowników przez standardowe przeglądarki internetowe,
pozwalającej co najmniej na przeglądanie i analizowanie trójwymiarowych danych przestrzennych (zdjęć
sferycznych, chmura punktów LIDAR). Przez przeglądanie należy rozumieć nawigację w przestrzeni 3D,
zbliżanie i oddalanie od obiektów. Przez analizę trójwymiarowych danych należy rozumieć co najmniej
dokonanie pomiaru w przestrzeni 3D.
Numer sekcji: IV.2.7
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Część nr: 1 i 2
Zamiast:
Miejsce: Siedziba Zamawiającego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, X piętro, pok. 1024 – Część A, salka
konferencyjna, POLSKA.
Powinno być:
Miejsce: Siedziba Zamawiającego w Poznaniu: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu, Biuro Geodety Województwa, ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań, sala nr 103, POLSKA.
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1 i 2
Zamiast:
Data: 23/09/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 03/10/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1 i 2
Zamiast:
Data: 23/09/2019
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 03/10/2019
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


