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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Se kcja I : l nstytucja zamawiająca/pod m iot zamawiający
|,1) Nazwa iadresy

Miasto Piotrków Trybunalski
sPZ.277.78.2oI8
Pasaz Karola Rudowskiego 10
PiotrkóW Trybunalski
97-300
PolSka
osoba do kontaktów: Ewa Tymińska
Tel,: +48 447327796
E-mail : e.tyminska@ piotrkow. pl
Faks: +48 447327798
Kod NUTS: PL713
Adresy internetowel
Główny adres: www.bip.piotrkow. pl

Ad res prof ilu nabywcy: wrłnru. bi p. piotrkow. pl

Sekcja lI: Przedmiot
l1.1) Wielkość lub zakres zamówienia
l1.1.1) Nazwa:

Dostawa bazy danych PZGIK (rejestry,
Trybunalskiego
Nu me r ref erencyj ny : SPZ,27 1-.78,2OI8

|1.1,.2) Główny kod CPV
72310000

l1.1.3) Rodzajzamówienia
Usługi

metadane, przetworzenie zasobu) dla obszaru Miasta piotrkowa

l1.1.4) Krótkiopis:
Przedmiotem Zam. jest dostawa baz danych PZG|K, o których mowa W § 7 ust 3 pkt 1 rozp MA|C z
dnia 5 wrzeŚnia 2013 r w sPrawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego Dz U z2013 r Poz 1183 zgodnych ze specyfikacją pojęciowego modelu danych systemu
PZG|K, określoną w załączniku nr 1 do rozp.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu ,,E - geodezja w piotrkowie Tryb.- cyfrowe geodezyjne rejestry
Publiczne, jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą
elektroniczną'' dofinansowanego ze środków UE
prace wykonane zostaną w celu utworzenia w ramach baz danych systemu pzcik standardowych danych
dotYczącYch ProwadzonYch rejestrów i ewidencji, materiałów zasobu w postaci dokumentów elek. oraz
metadanYch, dostosowania sPosobu prowadzenia zasobu do obowiązujących przepisów prawa, a takze
sPełnienia sPecYficznYch rłYmogów Zam., niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu E-geodezja w pT
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Sekcja Vl : lnformacie uzupełniające
V|.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

06/06/2018

V|.6) Numerpierwotnegoogłoszenia
Pierwc}in€ *Ełaszenie plzesłane przez ełdctices:

[-fi{lin TED eSend**r; rNOTlCE§
L*g*t,lanie jakc klient TKD e§ender: nlynłiel"ł,la

Dane referencyjne nEłłlszenia: ?0l"§-083201
Data vrysłania pie rwcltnnEo cgłnszenia: 06i06/2$l"8

SekcjaVlI: Zmiany
Vll.]-) lnformacje do zmiany lub dodania

Vl1.1 1) P*:yczyna znliany
Madyfikacja g:iełv,lctnej informałji podanej prrez_ insĄitucję zamawiająca

Vl1.1-.2) Tekst, który nalezy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: l1.2.14

Zamiast:
Powinno być:

1. Do oferty (załącznik nr 1- Formularz ofertowy) każdy wykonawca musi dołączyc aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (ESPD) (dalej: JEDZ),
sporządzone zgodnie zwzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym
Komisji (UE) 2016i7 z dnia 5 stycznia 2076 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (wzor JEDZ stanowi zalącznlk nr 2 do SIWZ). lnformacje zawarte w tym oświadczeniu
stanowią wstępne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie w formie JEDZ składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów wykonawca składa
oświadczenie w formie JEDZ kazdego z tych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu.

Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotóq w szczególności
przedstawiając wraz z oferlą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia, W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów
na zasadach okreŚlonych w art.22a UStaWy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umozliwiającym należyte urykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający moze ządać dokumentóW które
określają w szczególności :

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy rłykonywaniu zamówienia publicznego;
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4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacjizawodowych lub doświadczenia, zrealizuje robotY

budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający uznaje za urystarczające, w celu poflruierdzenia spełniania warunków udziału w PostęPowaniu,

wypełnienie jedynie sekcji (alfa) w części lV JEDZ.

W przypadku, gdy wykonawca, który zamierzapowierzyć tłrykonanie częŚci zamówienia PodwYkonawcY/om

(niebędącemu/ych podmiotem/ami, na którego/ych zasoby powołuje się rnrykonawca) jest zobowiąany do

wypełnienia Części ll Sekcji D formularza JEDZ-

Zamawiający nie wymaga od urykonawcylów złożenia odrębnych JEDZ dla wskazanych przez siebie

podwykonawców
Z.Zamawlalący zastosuje procedurę określoną w arl.24aa usta\Ą/ Pzp,

Zgodnie Z art.z4aaust. 1 PZp zamawiający W postępowaniu najpienł dokona oceny ofert, a następnie zbada,

czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega urykluczeniu oraz sPełnia

warunki udziału w postępowaniu.

3.Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta Została najwyŻej oceniona do złozenia W Wyznaczonym

terminie (nie krótszym niz 10 dni), następujących dokumentów i oświadczeń w celu poflruierdzenia wstępnego

oświadczenia, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w PostęPowaniu:

Numer sekcji: l1.2,14

Zamiast:
Powinno być:

1) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreŚlonym w arI.24 USt. 1 pkt !3, 1,4 i 21,

ustawy oraz, odnośnie skazania zawykroczenie na karę aresztu, w zakresie okreŚlonym przez zamawiającego

na podstawie art.24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, Wystawionej nie wczeŚniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

2) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ze wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, tłrystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terrninu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziałU W postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, Ze

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkornrym w sprawie spłat tych naleznoŚci wraz

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozłozenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości rłrykonania decyzji właŚciwego organu,

3) Aktualnego zaświadczeniawłaściwejjednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca nie

zalegaz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczeŚniej niz 3

miesiące przed upłyruem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym

w sprawie spłat tych nalezności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnoŚci uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu,
4)Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoŚci gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy rnrymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu pohruierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust, 5 pkt 1 Usta\^/y,

S)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych -wg załącznika nr 6,

6)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego §Ąułem środka zapobiegawczego zakazu

ubiegania się o zamówienia publiczne - w0 załącznikanr 7,
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7)OŚwiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolnoŚci lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pk 5 i 6 ustawy Pzp - wg załącznikanr 8,
8)OŚwiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
sPołecznym w zakresie okreŚlonym przez zamawiającego na podstawie arl.24 ust. 5 pkt 7 ustawy pzp - wg
załącznika nr 9,

9)Wykazu usług / dostaw potrruierdzającego wykonanie co najmniej:
dwa zamówienia odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.: polegające na
Przetwarzaniu materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów
cyfrowych oraz zasilaniu baz danych PZG|K. na kwotę: minimum 300 000.00 zł brutto każde zzamówień w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jezeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie,wraz z podaniem dat wykonania i podmiotów, narzecz których usługi zostały urykonane -
wg załącznikanr 4,

Numer sekcji: l1.2.14

Zamiast:
Powinno być;
10) Dowodów określających czy te usługi / dostawy zostały wykonane nalezycie,
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioI, narzecz którego
usługi bYłY wYkonYwane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonyl,rane, a jeżeli z
uzasadnionej PrzYczYny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oŚwiadczenie ulYkonawcy, w przypadku świadczeń okresourych lub ciągłych nadal urykonywanych referencje
bądŹ inne dokumenty potwierdzające ich nalezyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niz 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11) WYkaz osób, którymi dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia publicznego - osoby niezbędne do
wykonania zamówienia publicznego, w szczególności:
1) co najmniej 1 osoba, Posiadająca aktualne geodezyjne uprawnienia zawodowe z zakresu geodezyjne
Pomiary sYtuacYjno-wYsokoŚciowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne (wynikające z aft. 43 pkt 1 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne - t. j. Dz. |.). z2oI7 r. poz.21o ze zm.), posiadająca
doŚwiadczenie w realizacji co najmniej jednego zamówienia polegającego na przehilarzaniu materiałów
Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych oraz zasilaniu baz
danych PZGiK.
2) co najmniej 1 osoba, Posiadająca aktualne geodezyjne uprawnienia zawodowe z zakresu rozgraniczeń i

Podziałów nieruchomoŚci (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych (wynikające z art.
43 Pkt 2 UStaWY z dnia 17 maja 1989 r, - Prawo geodezyjne i kartograficzne - t. j. Dz. |J. z 2017 r. poz. 210 ze
zm,), Posiadająca doŚwiadczenie w realizacji co najmniej jednego zamówienia polegającego na prze§ruarzaniu
materiałów Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych oraz
zasilaniu baz danych PZGIK. - wg załącznika nr 5.
osobY będące obYwatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej spoza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, a wskazane jako eksPerci, od kórych wymagane są stosowne uprawnienia zawodowe, powinny
PosiadaĆ decYzję w sPrawie uznania vrrymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej polskiej
samodzielnYch funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia
- zgodnie Z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawana kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej.
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W PrzYPadku wsPÓlnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców żaden zWykonawców nie moze
podlegaĆ wykluczeniu z powodu niespełniania warunków,o hórych mowa W arI.24 ust. ]_ pkt 12-23 i ust. 5
UStaWy PZp.
W PrzYPadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - podmiot, na którego
zasobY Powołuje się wykonawca, nie moze podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których
mowa W art. 24 USt. 1 pkt 12-22 i Ust. 5 UStaWy PZp.
4, Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO dotyczący danych osobowych zawartych w
złoŻonych ofertach, dokumentach potwierdzających okoliczności wskazane w art. 25 ust. 1 - w szczególności
wYkonawcY będącego osobą fizyczną, wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową
działalnoŚĆ gospodarczą, pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w Pełnomocnictwie), członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą tizyczną
(nP. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie Z art 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2o16t67g z dnia 27 kwietnia
2016 r, w sPrawie ochrony osób fizycznych w związku z przeŃuarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego PrzePływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46^/VE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 zo4.05.2016, str. 1), dalej,,RoDo", informuję, ze:
Numer sekĄi: l1.2.14

Zamiast:
Powinno być:
Administratorem PaniiPana danych osobowych jest Prezydent Miasta piotrkowa Trybunalskiego z siedzibą przy
Pasazu Karola Rudowskiego 10, W Piotrkowie Trybunalskim (kod pocztowy: 97-300), tel,:4473277 01, adres e-
mail: e.urzad@piotrkowpl
lnsPektorem ochronY Danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jest Anna pełka, adres
e-mail; a.pelka@piotrkowpl
Pani/Pana dane osobowe przeM\]arzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit, c RoDo w celu zwięanym z
niniejszYm PostęPowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. pani/pana dane osobowe są przefu/arzane w
szczególności w celu:
dokonania ocenY ofertY Pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Publicznego,udzielenia zamówienia publicznego i realizacji umo\^.ry/, w szczególności wykonywania czynności
okreŚlonYch w oPisie Przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione przez urykonawcę lub podwykonawcę
na Podstawie UmoWY o Pracę wYkonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, jezeli wYkonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawV z dnia26 czerwca 1974 r, - Kodeks pracy (Dz. lJ. z 2Ot4 r. poz. L5o2, z pożn. zm.),przechowywania
danYch dla celów archiwizacYjnYch,Przechowywania danych dla celów kontrolnych (zapewnienia rozliczalności
tj, WYkaZania sPełnienia Przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego obowiązków wynikających z przepisów
prawa).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie Z art. 97 USt. ]. USta\Ą^/ Pzp, przezokres 4 lat od dnia
zakończenia PostęPowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umo\^ry przekracza4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Odbiorcami Pani/Pana danYch osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 Ust. 3 Ustawy z dniaZ9stycznia 2oo4 r.- Ustawypzp, w szczególności odbiorcami pani/pana danych osobowych mogą być podmioty:
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Krajowa izba Odwoławcza,Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,sądy administracyjne, sądy
Powszechne,instytucje zarządzĄące /pośredniczące w zarządzaniu/ programami współfinansującymi wydatki
wYnikające z realizaĄi Umo\^/y o udzielenie zamówienia publicznego ze środków unijnych, krajowych lub innych,
wsPÓłPracujące z Urzędem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i świadczące na jego rzecz usługi z następujących
kategorii: prawne, informatyczne, pocztowe ikurierskie, usługi archiwizaĄiiniszczeniadokumentacji.
Obowiązek Podania przez PaniĘPana danych osoborłiych bezpośrednio Pani/pana dotyczących jest wymogiem
Ustawo\^/ym okreŚlonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z usta\^/y pzp.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osoborqych decyzje nie będą podelmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.
w zwiąku z przeŃlarzaniem paniipana danych osobotłrych przysługuje pani/panu:
na Podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych pani/pana dotyczących;
na podstawie art, 16 RoDo prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

na Podstawie art. 18 RODO Prawo ządania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkóW o których mowa w art. ]_8 ust. 2 RODO ;

Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna pani/pan, ze
przetwarzanie danych osobowych pani/pana dotyczących narusza przepisy RoDo;
Nie przysługuje Pani/Panu:
w zwiąku z art. L7 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobotłlych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa W art,20 RoDo,
na Podstawie art. 21, RODO Prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 Ust. 1 lit. c RoDo.
Numer sekcji: l1.2.14

Zamiast:
Powinno być:
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochronY danYch osobowYch Przed ich przypadkowym czy umyś|nym zniszczeniem, przypadkową utratą,
zmianą, nieuPrawnionYm ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami.

5.WYkonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje
zamawiającemu oŚwiadczenie o Przynależności lub braku przynaleznoścido tej samej grupy kapitałowej _wzór
oŚwiadczenia stanowi załącznik nr 3, o której mowa w art.24 ust 1 pkt 23.Wrazze złozeniem oświadczenia,
wYkonawca moze PrzedstawiĆ dowody, że powięania z innym un7konawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6,Zgodnie Z art, 22d ust. 2 PZP zamawiający moze, na kazdym etapie postępowania uznać,ze wykonawca
nie posiada wymaganych zdolnoŚci, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w inne
Przedsięwzięcia gosPodarcze wykonawcy moze mieć negatywny wpływ na real|zację zamówienia.
7,W PrzYPadku gdY uiYkonawca ma siedzibę lub osoba ma miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:
1)w Pkt 3 PPkt 1 składa informację z odPowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równowazny dokument rruydany przez właŚciwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym ulykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument,wzakresieokreŚlonymwart.24ust. 1pktL3,14i2Lorazust.5pkt5i6Ustawy_dokumentmusi
WYStaWionY nie wczeŚniej niŻ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego,
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2)w pkt 3 ppkt 2-4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, ze:
a.nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo ze
zawarł porozumienie z właŚciwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na
raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całości rnrykonania decyzji właściwego organu - dokument musi
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego,

b.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument musi wystawiony nie wcześniej niz 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Jezeli w kraju, w kórym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów wystawianych w kraju poza teMorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właŚciwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby z zachowaniem ww. terminów wskazanych w ppkt a i b.

8, Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w arir 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące
tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia L7 lutego 2005 r, o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.
1) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt
Numer sekcji: l1,2.14

Zamiast:
Powinno być:

W niniejszym postępowaniu zamawiający ząda wniesienia wadium.
1.Wykonawca zobowiąany jest do wniesienia wadium:
do dnia 22 czerwca 2018r. do godz. 9:00 w wysokości 10.000,00 złotych.
2.Wadium moze być wniesione w następujących formach:
a)pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankornry GETlN NoBLE BANK S.A. KoNTo DEPoZYToW:
58 1560 0013 2323 ]-404 1000 0003
Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację:
Wadium - przetarg nieograniczony na:

DoStaWa bazy danych PZG|K (rejestry metadane, przetworzenie zasobu) dla obszaru Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego.

- znak SPZ.?7LL8.2O18.
b)Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)gwarancjach bankowych,
d)gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. (DZ.U.z2aO7 r. Nr 42 poz,275) o ut\ruorzeniu PolskiejAgencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
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3.Wadium nalezy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za

pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uwazał za wniesione

4,w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że Środki ZoStałY

zaksięgowane na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

S.oryginał poręczeń i gwarancji nalezy przekazać za pokwltowaniem do Referatu Zamówień PublicznYch w

Urzędzie Miasta, do pokoju nr 3I7 przed terminem składania ofert, a do oferty załączyc kserokopię.

6.oferta urykonawcy, który nie wniesie wadium W \^/yznaczonym terminie lub zostanie wniesione w sposób

nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1- ust 7b.

7.Terminowe wniesienie wadium (w kazdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiający sPrawdzi w

ramach własnych czynności proceduralnych

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionychw załączniku nr 10 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje dokonać zmiany do umoury:

1.Umowa moze zostać zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w arl 144 usta\^/y PZP.

2.Przewidywane zmiany do umoury:

Okoliczności stanowiące podstawę zmiany:

1)gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych, wymagań lub zaleceń

i nsĄĄucj i, któr a przyznała środki na sf i nansowani e u mowy;

Z)gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z zaistnienia siły wyzszej, tj. zdarzenia losowego lub

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie mozna było przewidzieć ani mu zapobiec lub

przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem nalezytej staranności, w szczególności: niespodziewany mróz,

śnieg, powódź lub klęska zywiołowa;

3)zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy;

4)opoźnieńw przekazaniu materiałów źródłowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, o ile nie wynika

lo z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;
S)opóźnienia w dostosowaniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego U Zamawiającego do

obowiąujących przepisów prawa orazw zapewnieniu przezZamawiającego dostępu do tego systemu co

najmniej w zakresie funkcji kontroli i importu danych;

6)gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z wymogów technologicznych;

7)gdy konieczność wprowadzenia zmian jest spowodowana przedłuzającymi się czynnościami związanymi
z zasilaniem systemu teleinformatycznego funkcjonującego u zamawiającego, o ile nie wynika to z przyczyn

lezących po stronie urykonawcy;

8)gdy konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z
należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

3.Rodzajzmian:
1)zmiany terminu realizacji poszczególnych etapów przedmiotu umowy;

Z)zmian w sposobie rozliczaniaz Wykonawcą lub dokonywania płatności narzecz ulykonawcy;

3)zmiany sposobu wyko nan ia przed miotu u mo\^/y;

4)zmiany zakresu zadań realizowanych w poszczególnych etapach, w szczególności poprzez ich przesunięcie
pomiędzy etapach w szczególności poprzez ich przesuniecie między etapami.

Vl1,2) Inne dodatkowe informacje:


