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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:  Miasto Kalisz Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Główny Rynek 20
Miejscowość:  Kalisz Kod pocztowy:  62-800 Państwo:  Polska (PL)
Punkt kontaktowy:  Urząd Miejski w Kaliszu, Wydział
Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul.
Kościuszki 1a, pok. nr 421, Stanowisko ds. GIS na IV
piętrze, wejście A

Tel.: +48 625049721

Osoba do kontaktów:  Paweł Luciński
E-mail: +48 627654307

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.kalisz.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:
Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS w Urzędzie Miejskim w Kaliszu jako Miejskiego Systemu
Informacji Przestrzennej wraz z wykonaniem mapy akustycznej miasta Kalisza

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:(podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS (ang. Geographical
Information Systems - Systemy Informacji Geograficznej), w Urzędzie Miejskim w Kaliszu (zwanym dalej w
ogłoszeniu „UM”) jako Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z wykonaniem i opracowaniem mapy
akustycznej miasta Kalisza. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Przygotowanie projektu technicznego
przez wykonanie analizy przedwdrożeniowej adekwatnej do przedmiotu zamówienia, w tym opracowania
i dostarczenia stosownej dokumentacji projektowej (technicznej, eksploatacyjnej), a w szczególności do
opracowania tzw. projektu Miejskiego Sytemu Informacji Przestrzennej Miasta Kalisza, a) dostarczenie
oprogramowania: - Serwera bazodanowo - aplikacyjnego wewnętrznego – służącego realizacji procesów
administracyjnych oraz obsłudze MSIP wewnątrz UM, - Serwera bazodanowo - aplikacyjnego zewnętrznego
– obsługującego geoportal UM, - Dostarczenie kompletu licencji na dostarczone oraz opracowane i wdrożone
w ramach zamówienia oprogramowanie i inne produkty informatyczne, b) Wykonanie usług: - Instalacji i
konfiguracji oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania MSIP na serwerach sprzętowych, - Instalacji,
konfiguracji i ładowania danych, - Przeszkolenia użytkowników i administratora systemu. c) Dostawy
serwerów dla zapewnienia obsługi systemu wg. minimalnych wymagań zamawiającego opisanych w pkt.
1.1.2.5 „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” stanowiącego załącznik do SIWZ. 2.2. Opracowanie
i wykonanie mapy akustycznej miasta Kalisza w tym: a) opracowanie mapy akustycznej w granicach
administracyjnych miasta Kalisza wraz kompleksowym systemem do jej zarządzania oraz włączeniem jej
do MSIP w Kaliszu jako elementu składowego, b) wykonanie ortofotomapy miasta Kalisza, opracowanej na
podstawie nalotu wykonanego przez Wykonawcę w terminie i przy spełnieniu warunków pogodowych zgodnie
z wytycznymi technicznymi K-2.7 „Zasady wykonywania prac fotolotniczych”, c) wykonanie Numerycznego
Modelu Terenu (NMT) miasta Kalisza. 2.3 Asystę techniczną po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia (w
tym konsultacji związanych z obsługą systemu) przez okres równy udzielonej gwarancji. 2.4 Udzielenie
minimum 36-miesięcznej bezpłatnej gwarancji i serwisu gwarancyjnego licząc, od dnia następnego po
podpisaniu protokołu końcowego, na wdrożone i dostarczone oprogramowanie oraz wykonane usługi. 2.5
Zamawiający zaleca przed przystąpieniem do opracowania oferty zapoznanie się ze stanem baz danych
wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim oraz Jednostkach organizacyjnych miasta (zwanych dalej w ogłoszeniu
„JM”) a przewidywanych do opracowania MSIP. 3. Zasady rozliczania Zamawiającego z Wykonawcą za
realizację przedmiotu zamówienia oraz szczegóły wykonania przedmiotu zamówienia zawarte zostały również
w projekcie umowy oraz „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” stanowiących załączniki do SIWZ. 4.
Realizacja zamówienia nastąpi nie później niż w terminie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 72263000  
Dodatkowe przedmioty 48000000  
 38221000  
 72268000  
 72224100  
 72240000  
 80500000  
 90742200  
 71354000  
 90712100  
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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)
WGK.271.01.4.2011

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_umkalisz
Dane referencyjne ogłoszenia:   2011-164566   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2011/S 230-373346  z dnia:  30/11/2011  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
25/11/2011  (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:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.3) Warunki otrzymania
specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
opisowego

Zamiast:
10/01/2012   Godzina: 13:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
16/01/2012   Godzina: 13:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
10/01/2012   Godzina: 13:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
16/01/2012   Godzina: 13:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
10/01/2012   Godzina: 13:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
16/01/2012   Godzina: 13:15
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
VI.3) Informacje dodatkowe -
podpunkt 7.

Zamiast:
10/01/2012   Godzina: 13:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
16/01/2012   Godzina: 13:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
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VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
Niniejsze ogłoszenie dotyczy zmiany dnia składania i otwarcia ofert, a także dostępności SIWZ podanych w
pierwotnym ogłoszeniu z: 10.01.2012r. na 16.01.2012 r. Godziny oraz miejsca składania i otwarcia ofert nie
ulegają zmianie. Niniejsze ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczy ogłoszenia o zamówieniu (pierwotnego)
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.11.2011r. pod numerem: 2011/S
230-373346.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2011  (dd/mm/rrrr) - ID:2011-179773
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