Dz.U./S S126
05/07/2017
257472-2017-PL

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

1/4

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257472-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowy Targ: Usługi sporządzania map
2017/S 126-257472
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 100-198531)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Powiatu Nowotarskiego
PL
Bolesława Wstydliwego 14
Nowy Targ
34-400
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Waksmundzka
Tel.: +48 182661300
E-mail: przetarg@nowotarski.pl
Faks: +48 182661344
Kod NUTS: PL218
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nowotarski.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.nowotarski.pl/bip/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Modernizacja baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGiB dla poszczególnych jednostek
ewidencyjnych w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”.
Numer referencyjny: ZA.272.4.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
71354000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Usługi modernizacji baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGiB dla poszczególnych jednostek
ewidencyjnych w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”. Celem
prac jest założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazy
danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań
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kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) z jednoczesnym ujawnieniem w bazie danych ewidencji
gruntów i budynków (EGiB) obiektów określonych w załączniku nr 5 (L.p. 15 do 50) do rozp. w spr. bazy danych
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.
Sporządzenie na podst. odpowiednich zbiorów baz danych numerycznej mapy zasadniczej jedn. ewid.: miasto
Nowy Targ, Szczawnica, Czorsztyn, Czarny Dunajec, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Raba Wyżna, Nowy Targ,
Spytkowice, Ochotnica Dolna. Zamówienie podzielono na 5 części.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 100-198531

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:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Uwaga !!! Warunek ma zastosowanie każdorazowo w każdej z 5 części !!!
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który:
a) Wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch usług polegających na
założeniu baz danych BDOT500 i GUEST o min. wartości brutto 200 000 PLN każda. W przypadku gdy w/w
usługi realizowane były łącznie z innymi usługami, Wykonawca musi bezwzględnie określić wartość brutto tylko
tych usług, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
b) Wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj.
— co najmniej 1 osobą posiadającą znajomość i doświadczenie w pracy z oprogramowaniem:
EWMapa,EWOpis, Bank Osnów lub równoważnymi,
— co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie przy realizacji prac polegających na założeniu mapy
zasadniczej w postaci wektorowej lub tworzeniu baz danych BDOT500 i GESUT,
— co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016 r. nr 1629), z których jedna osoba
wyznaczona zostanie do nadzoru i kierowania całością prac, zgodnie z art. 42 w/w ustawy. Kierownikiem
prac może zostać osoba, która brała udział w realizacji zakończonych robót polegających na założeniu mapy
zasadniczej w postaci wektorowej dla co najmniej jednej jednostki ewidencyjnej lub utworzeniu zbiorów danych
GESUT lub BDOT500.
Zamawiający informuje, że dopuszcza 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 (t. j. Dz. U.
1629/2016)
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
— wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 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
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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 są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z
wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy
składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym
w załączniku nr 5 do SIWZ;
— wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają
zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze
wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Uwaga !!! Warunek ma zastosowanie każdorazowo w każdej z 5 części !!!
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który:
a) Wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch usług polegających na założeniu
baz danych BDOT500 i GUEST o min. wartości brutto 300 000 PLN łącznie. W przypadku gdy w/w usług i
realizowane były łącznie z innymi usługami, Wykonawca musi bezwzględnie określić wartość brutto tylko tych
usług, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
b) Wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj.
— co najmniej 1 osobą posiadającą znajomość i doświadczenie w pracy z oprogramowaniem: EWMapa,
EWOpis, Bank Osnów lub równoważnymi,
— co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie przy realizacji prac polegających na założeniu mapy
zasadniczej w postaci wektorowej lub tworzeniu baz danych BDOT500 i GESUT,
— co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z
dnia 17.5.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016 r. Nr 1629), z których jedna osoba
wyznaczona zostanie do nadzoru i kierowania całością prac, zgodnie z art. 42 w/w ustawy. Kierownikiem
prac może zostać osoba, która brała udział w realizacji zakończonych robót polegających na założeniu mapy
zasadniczej w postaci wektorowej dla co najmniej jednej jednostki ewidencyjnej lub utworzeniu zbiorów
danychGESUT lub BDOT500.
Zamawiający informuje, że dopuszcza kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych
państwach,uznane w myśl art. 45g ust. 4 ustawy z dnia 17.5.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz.U.1629/2016)
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
— wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 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
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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 okresowy lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z
wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy
składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym
w załączniku nr 5 do SIWZ;
— wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają
zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze
wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 14/07/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/07/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 14/07/2017
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 20/07/2017
Czas lokalny: 10:15
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Uwaga!
1. Zamawiający informuje, że Sprostowaniem/Ogłoszeniem zmian lub dodatkowych informacji z dnia
24/06/2017 nr 2017/S 119-240656 dokonał już zmiany sekcji IV 2.2 Termin składania ofert na dzień 14.7.2017.
Czas lokalny 10:00 jednakże nieodpowiednio zaznaczył pole wyboru w sekcji VII.1.2) ( wskazał tekst zamiast
daty ) i tym samym nie ma wiedzy czy dokonano automatycznego wydłużenia zmiany w systemie. W treści
sprostowania z dnia 24/06/2017 jednoznacznie wydłużono termin a należytą korektę sprostowania w programie
Zamawiający dokonuje niniejszym sprostowaniem.
2. Zamawiający informuje, że Sprostowaniem/Ogłoszeniem zmian lub dodatkowych informacji z dnia
24/06/2017 nr 2017/S 119-240656 dokonał już zmiany sekcji IV 2.7 Warunki otwarcia ofert na dzień 14.7.2017.
Czas lokalny 10:15 jednakże nieodpowiednio zaznaczył pole wyboru w sekcji VII.1.2) ( wskazał tekst zamiast
daty ) i tym samym nie ma wiedzy czy nie dokonano automatycznego wydłużenia zmiany w systemie. W
treści sprostowania z dnia 24/06/2017 jednoznacznie wydłużono termin otwarcia ofert a należytą korektę
sprostowania w programie Zamawiający dokonuje niniejszym sprostowaniem.
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