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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131623-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Piotrków Trybunalski: Usługi bazy danych
2021/S 052-131623
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 033-082650)
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: ZPWŁ.272.1.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
72320000 Usługi bazy danych

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa bazy danych punktów geodezyjnej osnowy pomiarowej (ewidencyjnej)
służącej do wykonywania pomiarów i obliczeń geodezyjnych w zakresie granic działek, na obszarze 3 gmin
powiatu piotrkowskiego, dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Piotrkowie Trybunalskim.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/03/2021
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 033-082650

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: wszystkie części zamówienia, tj. od 1 do 7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika prac / Waga: 40
Cena - Waga: 60
Powinno być:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: wszystkie części, tj. od 1 do 7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe: Wykaz i
krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże:
a) (dla części od 1 do 6), że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał jedną usługę, polegającą na opracowaniu bazy punktów
osnowy obejmujące m.in. inwentaryzację i pomiar wraz z wyrównaniem ścisłym dla minimum 10 obrębów
ewidencyjnych;
b) (dla części 7), że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności
jest krótszy, w tym okresie wykonał jedną usługę, obejmującą swym zakresem prace związane z weryfikacją lub
zasileniem utworzonymi bazami danych, dowolnego systemu teleinformatycznego, w którym prowadzi się bazy
danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości usługi nie mniejszej niż 250 000,00
PLN brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do
realizacji zamówienia (dla części od 1 do 7):
a) Kierownik prac w zakresie dostawy bazy danych punktów geodezyjnej osnowy pomiarowej (ewidencyjnej) (1
osoba)
— posiadający uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052),
— który w ciągu ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika przy
realizacji co najmniej jednej zakończonej usługi obejmującej wykonanie prac geodezyjnych skutkujących
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opracowaniem lub aktualizacją bazy danych geodezyjnych,, przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza
niż 300 000,00 PLN brutto;
b) specjalista w zakresie dostawy bazy danych punktów geodezyjnej osnowy pomiarowej (ewidencyjnej) (1
osoba):
— posiadający uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy ustawy prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052),
— który ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył jako specjalista przy
realizacji co najmniej jednej zakończonej usługi obejmującej wykonanie prac geodezyjnych skutkujących
opracowaniem lub aktualizacją bazy danych geodezyjnych.
Powinno być:
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże:
a) (dla części od 1 do 6), że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał jedną usługę lub kilka usług, polegających na opracowaniu bazy
punktów osnowy obejmujące m.in. inwentaryzację i pomiar wraz z wyrównaniem ścisłym dla łącznie co najmniej
10 obrębów ewidencyjnych;
b) (dla części 7), że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności
jest krótszy, w tym okresie wykonał jedną usługę, obejmującą swym zakresem prace związane z weryfikacją lub
zasileniem utworzonymi bazami danych, dowolnego systemu teleinformatycznego, w którym prowadzi się bazy
danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości usługi nie mniejszej niż 250 000,00
PLN brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Uwaga 1:
1. Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza nie
tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia
już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego na dzień składania ofert;
2. warunki udziału w postępowaniu dotyczą oddzielnie każdej z części zamówienia, z tym, że te sama usługa
może być wykazane w każdej z części na które składa ofertę. Oznacza to że Wykonawca składający ofertę
na jedną lub dwie części może wykazać jedną usługę lub kilka usług które jednocześnie spełnią postawione
warunki dla każdej części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia zrealizowanych usług
tak aby w sumie Wykonawca mógł wykazać wykonanie usług na łącznie minimum 10 obrębach;
3. jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty
będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku
do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do
realizacji zamówienia (dla części od 1 do 7):
a) kierownik prac w zakresie dostawy bazy danych punktów geodezyjnej osnowy pomiarowej (ewidencyjnej) (1
osoba)
— posiadający uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052),
— który w ciągu ostatnich 10 latach przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika przy
realizacji co najmniej jednej zakończonej usługi obejmującej wykonanie prac geodezyjnych skutkujących
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opracowaniem lub aktualizacją bazy danych geodezyjnych,, przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza
niż 300 000,00 PLN brutto;
b) specjalista w zakresie dostawy bazy danych punktów geodezyjnej osnowy pomiarowej (ewidencyjnej) (1
osoba):
— posiadający uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052),
— który ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył jako specjalista przy
realizacji co najmniej jednej zakończonej usługi obejmującej wykonanie prac geodezyjnych skutkujących
opracowaniem lub aktualizacją bazy danych geodezyjnych.
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: wszystkie części, tj. od 1 do 7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 15/03/2021
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 26/03/2021
Czas lokalny: 14:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: wszystkie części, tj. od 1 do 7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/03/2021
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 26/03/2021
Czas lokalny: 15:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

16/03/2021
S52
https://ted.europa.eu/TED

4/4

