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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Miasto Piotrków Trybunalski
SPZ.271.26.2018
Pasaż 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 internetowe:
Główny adres: www.bip.piotrkow.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.piotrkow.pl

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

II.1.1) Nazwa:
DOSTAWĘ BAZY DANYCH PZGIK (REJESTRY, METADANE, PRZETWORZENIE ZASOBU) DLA OBSZARU
MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO.
Numer referencyjny: SPZ.271.26.2018

II.1.2) Główny kod CPV
72310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa baz danych PZGiK, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 rozp MAiC z dnia 5 września 2013 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz. U. z 2013 r. poz.
1183 zgodnych ze specyfikacją pojęciowego modelu danych systemu PZGiK, określoną w załączniku nr 1
do rozpo. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „E - geodezja w PT – 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 PZGiK standardowych danych
dotyczących prowadzonych rejestrów i ewidencji, materiałów zasobu w postaci dok elektronicznych oraz
metadanych, dostosowania sposobu prowadzenia zasobu do obowiązujących przepisów prawa, a także
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spełnienia specyficznych wymogów Zamawiającego, niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu „E-
geodezja w Piotrkowie Trybunalskim

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

13/07/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ntymiewa
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-100900
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 133-303114
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/07/2018

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.2.14
Zamiast:
W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium.
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium:
do dnia 25 lipca 2018r. do godz. 9:00 w wysokości 10.000,00 złotych.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A. KONTO DEPOZYTÓW:
58 1560 0013 2323 1404 1000 0003
Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację:
Wadium – przetarg nieograniczony na:
Dostawa bazy danych PZGiK (rejestry, metadane, przetworzenie zasobu) dla obszaru Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego.
– znak SPZ.271.26.2018.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
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. z 2007 r. Nr 42 poz. 275) o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank
prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie zamawiającego
przed upływem terminu składania ofert.
4. Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do Referatu Zamówień Publicznych w
Urzędzie Miasta, do pokoju nr 317 przed terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię.
5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie lub zostanie wniesione w sposób
nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ust 7b.
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6. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiający sprawdzi w
ramach własnych czynności proceduralnych.
Powinno być:
W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium.
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium:
do dnia 30 lipca 2018r. do godz. 9:00 w wysokości 10.000,00 złotych.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A. KONTO DEPOZYTÓW:
58 1560 0013 2323 1404 1000 0003
Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację:
Wadium – przetarg nieograniczony na:
Dostawa bazy danych PZGiK (rejestry, metadane, przetworzenie zasobu) dla obszaru Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego.
– znak SPZ.271.26.2018.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
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. z 2007 r. Nr 42 poz. 275) o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank
prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie zamawiającego
przed upływem terminu składania ofert.
4. Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do Referatu Zamówień Publicznych w
Urzędzie Miasta, do pokoju nr 317 przed terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię.
5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie lub zostanie wniesione w sposób
nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ust 7b.
6. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiający sprawdzi w
ramach własnych czynności proceduralnych.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 25/07/2018
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 30/07/2018
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 25/07/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/07/2018
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


