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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290377-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Zduńska Wola: Usługi bazy danych
2019/S 118-290377

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 109-265920)

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

Powiat Zduńskowolski
ul. Złotnickiego 25
Zduńska Wola
98-220
Polska
Osoba do kontaktów: Włodzimierz Piegat
Tel.:  +48 438232204
E-mail: starostwo@powiatzdunskowolski.pl 
Faks:  +48 438232204
Kod NUTS: PL714
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatzdunskowolski.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Utworzenie baz danych BDOT i GESUT, digitalizacji materiałów zasobu PZGiK wraz z utworzeniem rejestrów
przestrzennych dokumentów źródłowych (RPDŹ) oraz wykonania modernizacji i aktualizacji baz danych
Numer referencyjny: ZP.272.8.2019

II.1.2) Główny kod CPV
72320000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest utworzenie baz danych BDOT i GESUT, digitalizacja materiałów zasobu PZGiK
wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych (RPDŹ) oraz wykonania modernizacji
i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dla Powiatu Zduńskowolskiego. Szczegółowy
Opis przedmiotu zamówienia – warunki techniczne zawiera załącznik nr 2 (a–f) do SIWZ. Pozostałe warunki
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dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 7a – 7f do SIWZ. Ww.
załączniki są integralną częścią niniejszej SIWZ i przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ich
zapisami.
W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa uPzp (tzw.procedura
odwrócona).
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO została opisana w rozdziale II pkt 5 SIWZ.
Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

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

18/06/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 109-265920

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Dla części IV zamówienia: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 usługę 150 000,00 PLN
brutto;
Powinno być:
Dla części IV zamówienia: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na
utworzeniu zbiorów danych przestrzennych BDOT500 lub GESUT o wartości co najmniej 150 000,00 PLN brutto
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
1) wykazu usług (zgodnie ze wzorem załącznika nr 4 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
Powinno być:
1) wykazu usług (zgodnie ze wzorem załącznika nr 4 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
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są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 12/07/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 16/07/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 09/09/2019
Powinno być:
Data: 13/09/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/07/2019
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 16/07/2019
Czas lokalny: 09:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający dokonał zmiany załącznika nr 2 f Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Warunki Techniczne
dla Części VI dla obrębu Pratków stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


