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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Związek Powiatów Województwa Łódzkiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 7712890034
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 16A
Miejscowość: Piotrków Trybunalski
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Jończyk
E-mail: przetargi@zpwl.powiat-piotrkowski.pl
Tel.: +48 447323122
Faks: +48 447323122
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zpwl.bip.net.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa baz danych dotyczących punktów geodezyjnej osnowy pomiarowej (ewidencyjnej) dla powiatu
piotrkowskiego
Numer referencyjny: ZPWL.272.4.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
71250000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa baz danych dotyczących punktów geodezyjnej osnowy
pomiarowej (ewidencyjnej) dla powiatu piotrkowskiego.
2. Zamówienie zostało podzielone na 6 części.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowi załącznik nr 8 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Warunki Techniczne (dalej: „WT”)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/08/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES

2/3

Logowanie jako klient TED eSender: n002std6
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-094641
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 140-344911
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/07/2020
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.1.6
Część nr: 1-6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o częściach
Zamiast:
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Powinno być:
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnie 2 części.
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 1-6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe - pkt 1
Zamiast:
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) wykonał/wykonuje należycie usługę/usługi polegające na opracowaniu bazy punktów osnowy obejmujące
m.in. inwentaryzację i pomiar wraz z wyrównaniem ścisłym dla minimum 10 obrębów ewidencyjnych.
Uwaga:
• W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi wykazać należyte
wykonanie co najmniej 1 usługi o zakresie zgodnym z opisem warunku określonym powyżej, bez względu na
ilość części, na które składa ofertę
• W przypadku powoływania się przez Wykonawcę, celem spełnienia warunku o którym mowa w pkt. 5.2.3.1.
SIWZ, na wiedzę i doświadczenie zdobytą w trakcie realizacji zamówienia przez grupę Wykonawców (np.
konsorcjum), której członkiem był Wykonawca/ podmiot trzeci, Zamawiający będzie badał doświadczenie
własne Wykonawcy/ podmiotu trzeciego, tzn. realnie i faktycznie uzyskane w ramach realizacji zamówienia jako
członka konsorcjum.
Powinno być:
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) wykonał/wykonuje należycie usługę/usługi polegające na opracowaniu bazy punktów osnowy obejmujące
m.in. inwentaryzację i pomiar wraz z wyrównaniem ścisłym dla minimum 10 obrębów ewidencyjnych.
Uwaga:
• W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi wykazać należyte
wykonanie co najmniej 1 usługi o zakresie zgodnym z opisem warunku określonym powyżej, bez względu na
ilość części, na które składa ofertę
• W przypadku powoływania się przez Wykonawcę, celem spełnienia warunku o którym mowa w pkt. 5.2.3.1.
SIWZ, na wiedzę i doświadczenie zdobytą w trakcie realizacji zamówienia przez grupę Wykonawców (np.
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konsorcjum), której członkiem był Wykonawca/ podmiot trzeci, Zamawiający będzie badał doświadczenie
własne Wykonawcy/ podmiotu trzeciego, tzn. realnie i faktycznie uzyskane w ramach realizacji zamówienia jako
członka konsorcjum.
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1-6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 31/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 04/09/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1-6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/08/2020
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 04/09/2020
Czas lokalny: 14:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

