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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: Powiat Suski
Adres pocztowy: ul. Kościelna 5b
Miejscowość: Sucha Beskidzka
Kod NUTS: PL21
Kod pocztowy: 34-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Grzybek
E-mail: zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl 
Tel.:  +48 338757920
Faks:  +48 338741552
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatsuski.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.powiatsuski.pl/starostwo/przetargi

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

II.1.1) Nazwa:
Dostosowanie i poprawę jakości bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem
pojęciowym, poprzez kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Kurów...
Numer referencyjny: WZ.272.2.2020.WG

II.1.2) Główny kod CPV
71354000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie i poprawa jakości bazy danych ewidencji gruntów i budynków do
zgodności z modelem pojęciowym, poprzez kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu
Kurów w jednostce ewidencyjnej Stryszawa
Przedmiot zamówienia został opisany w siwz w tym w szczególności w załacznikach do siwz.

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

15/06/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
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Logowanie jako klient TED eSender: powiatsuski
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-068346
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 104-251423
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 26/05/2020

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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: litera a i b
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż posiada stosowne doświadczenie oraz dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedną lub więcej usług z zakresu
założenia lub modernizacji ewidencji gruntów i budynków, o wartości sumarycznej nie mniejszej niż 500 000,00
PLN brutto, w tym jedną usługę na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 PLN brutto w ramach jednej umowy;
b) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym w
szczególności co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe do wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu I i II: geodezyjne pomiary sytuacyjno-
wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz
sporządzania dokumentacji do celów prawnych, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.)
Zamawiający informuje, że dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych
państwach, uznane w myśl art. 45g ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t.
Dz.U. 2019 r, poz. 725 ze zm.).
.....
pozostała treść sekcji III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu zostaje bez zmian.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż posiada stosowne doświadczenie oraz dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę z zakresu
założenia lub modernizacji ewidencji gruntów i budynków na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 zł brutto w
ramach jednej umowy;
b) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym w
szczególności co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe do wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu I i II: geodezyjne pomiary sytuacyjno-
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wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz
sporządzania dokumentacji do celów prawnych, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.)
Zamawiający informuje, że dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych
państwach, uznane w myśl art. 45g ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t.
Dz.U. 2019 r, poz. 725 ze zm.).
.....
pozostała treść sekcji III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu zostaje bez zmian.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 02/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 03/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 02/07/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 03/07/2020
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


