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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Główny Urząd Statystyczny
Adres pocztowy: al. Niepodległości 208
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-925
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Brzychcy
E-mail: m.brzychcy@stat.gov.pl 
Tel.:  +48 226083600
Faks:  +48 226083189
Adresy internetowe:
Główny adres: www.stat.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i 
monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2020 r.
Numer referencyjny: 55/DR/NCBR/PN/2020

II.1.2) Główny kod CPV
30211000 Komputery wysokowydajne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i 
monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2020 r.
Przedmiot zamówienia obejmuje Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby 
projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2020 
r., w ramach trzech części:
Część nr I - Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i 
monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2020 r.
Część nr II - Zakup i dostawa oprogramowania do analizy obiektowej danych obrazowych na potrzeby projektu 
„Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2020 r.
Część nr III - Zakup i dostawa urządzeń do kalibracji terenowej na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i 
monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2020 r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

mailto:m.brzychcy@stat.gov.pl
www.stat.gov.pl


2 / 4

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/09/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: GUS
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-124664
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 187-449338
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 22/09/2020

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

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:
Okres w dniach: 15
Powinno być:
Okres w dniach: 21
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 15 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później 
niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy. Warunki realizacji 
umowy, w tym: wypłata wynagrodzenia, możliwość zmiany treści umowy zostały określone we wzorze umowy – 
załączniku nr 7.1 do SIWZ.
Powinno być:
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później 
niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy. Warunki realizacji 
umowy, w tym: wypłata wynagrodzenia, możliwość zmiany treści umowy zostały określone we wzorze umowy – 
załączniku nr 7.1 do SIWZ.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 15 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później 
niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy. Warunki realizacji 
umowy, w tym: wypłata wynagrodzenia, możliwość zmiany treści umowy zostały określone we wzorze umowy – 
załączniku nr 7.3 do SIWZ.
Powinno być:
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później 
niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy. Warunki realizacji 
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umowy, w tym: wypłata wynagrodzenia, możliwość zmiany treści umowy zostały określone we wzorze umowy – 
załączniku nr 7.3 do SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 26/12/2020
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 12/12/2020
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub 
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w dniach: 15
Powinno być:
Okres w dniach: 21
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 28/10/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/10/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/10/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 14/10/2020
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Uzasadnienie terminu skrócenia składania ofert: Z uwagi na zakończenie w dniu 30.06.2020 r. fazy badawczej 
projektu pt. „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa– SATMIROL”, 
a tym samym rozpoczęcie kolejnej fazy przygotowań wyników badań naukowych do zastosowania w 
praktyce, niezbędna jest implementacja produktów wygenerowanych przez konsorcjantów projektu. W 
ramach prowadzonych zadań projektu, w fazie badawczej opracowane zostały rozwiązania mające na celu 
rozpoznawanie upraw na podstawie danych satelitarnych oraz algorytmy pozwalające na ocenę kondycji roślin 
uprawnych i monitorowanie sytuacji kryzysowych. Aby zapewnić pełną funkcjonalność budowanego systemu, 
w 2020 roku muszą zostać zaimportowane do środowiska GUS wszystkie produkty wytworzone do tej pory 
oraz zakupione urządzenia GPS warunkujące prawidłowe przeprowadzanie badań terenowych. Będzie to 
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możliwe przy założeniu bezwarunkowej realizacji zaplanowanych na 2020 r. zakupów sprzętu informatycznego i 
oprogramowania w ramach powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności 
zagwarantowania dalszej realizacji zadań projektu SATMIROL. Dodatkowo, podyktowana jest dostępnością 
środków finansowych na ten cel w 2020 r.


