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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Związek Powiatów Województwa Podlaskiego
ul. Legionów Piłsudskiego 3
Siemiatycze
17-300
Polska
Osoba do kontaktów: Olgierd Koleśnik
Tel.: +48 856566577
E-mail: biuro@e-zpwp.pl
Faks: +48 856566554
Kod NUTS: PL84
Adresy internetowe:
Główny adres: http://e-zpwp.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Utworzenie baz danych BDOT500 wraz z przeliczeniem wysokości punktów osnowy oraz cyfryzacja materiałów
źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie zambrowskim.
Numer referencyjny: ZPWP.272.12.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
72314000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 wraz z przeliczeniem wysokości punktów osnowy
dla 161 obrębów ewidencyjnych z obszaru 5 jednostek ewidencyjnych w powiecie zambrowskim oraz cyfryzacja
materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących tych jednostek.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/08/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n00293mv
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-116521
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 149-342010
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 03/08/2018
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: III.1.3
Zamiast:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:
a) 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, która obejmowała: utworzenie zbiorów
danych przestrzennych BDOT500 lub GESUT dla minimum 1 obrębu ewidencyjnego;
b) 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, która obejmowała: skanowanie
geodezyjnych operatów technicznych i prawnych wraz z zasileniem informatycznego zasobu zarządzania
zasobem geodezyjnym i kartograficznym dla minimum 1 obrębu ewidencyjnego;
c) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 ust.
1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2017 r., poz. 2101 ze zm. ) tj.
uprawnienia obejmujące geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub
odpowiadające im ważne uprawnienia geodezyjne;
d) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 ust.
2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2017 r., poz. 2101 ze zm. ) tj.
uprawnienia obejmujące rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do
celów prawnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia geodezyjne;
e)dysponuje lub będzie dysponował 1 skanerem dziełowym umożliwiającym skanowanie dokumentów formatu
A3, 1 skanerem umożliwiającym skanowanie dokumentów formatu A1 oraz 3 skanerami umożliwiającymi
skanowanie dokumentów formatu A3.
- warunek określony w lit. a, b i e dotyczy zadań nr 1-5 niezależnie od liczby zadań (części) na które wykonawca
składa ofertę;
- w przypadku warunków dotyczących potencjału kadrowego, Zamawiający wymaga dysponowania przez
wykonawcę zespołem 2 osób z uprawnieniami określonymi w lit. c-d niezależnie od liczby zadań (części) na
które wykonawca składa ofertę;
- w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i
obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Powinno być:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:
a) 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, która obejmowała: utworzenie zbiorów
danych przestrzennych BDOT500 lub GESUT dla minimum 1 obrębu ewidencyjnego;
b) 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, która obejmowała: skanowanie
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geodezyjnych operatów technicznych i prawnych wraz z zasileniem informatycznego zasobu zarządzania
zasobem geodezyjnym i kartograficznym dla minimum 1 obrębu ewidencyjnego;
c) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 pkt
1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2017 r., poz. 2101 ze zm. ) tj.
uprawnienia obejmujące geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub
odpowiadające im ważne uprawnienia geodezyjne;
d) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 pkt
2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2017 r., poz. 2101 ze zm. ) tj.
uprawnienia obejmujące rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do
celów prawnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia geodezyjne;
e)dysponuje lub będzie dysponował 1 skanerem dziełowym umożliwiającym skanowanie dokumentów formatu
A3, 1 skanerem umożliwiającym skanowanie dokumentów formatu A1 oraz 3 skanerami umożliwiającymi
skanowanie dokumentów formatu A3.
- warunek określony w lit. a, b i e dotyczy zadań nr 1-5 niezależnie od liczby zadań (części) na które wykonawca
składa ofertę;
- w przypadku warunków dotyczących potencjału kadrowego, Zamawiający wymaga dysponowania przez
wykonawcę zespołem 2 osób z uprawnieniami określonymi w lit. c-d niezależnie od liczby zadań (części) na
które wykonawca składa ofertę;
- w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i
obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 13/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 11/11/2018
Powinno być:
Data: 15/11/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 13/09/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 17/09/2018
Czas lokalny: 11:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

