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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Związek Powiatów Województwa
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
Kujawsko-Pomorskiego, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin znany) _____
w imieniu, którego działa na podstawie pełnomocnictwa
z dnia 16.12.2013 r. nr 8/2013 Powiat Inowrocławski
reprezentowany przez Zarząd Powiatu ul. Prezydenta
Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 Inowrocław
Adres pocztowy: ul. Potockiego 1
Miejscowość: Żnin

Kod pocztowy: 88-400

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail: zwiazekpowiatow@znin.pl

Faks: _____

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) _____
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na
terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej.
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Zamówienie jest realizowane przez Powiat Inowrocławski jako partnera projektu, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 - Oś priorytetowa 4 – Rozwój infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego, Działanie 4.2 – Rozwój usług i aplikacji dla ludności, pn. „Uzupełnienie
ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie
Województwa Kujawsko - Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji części opisowej i kartograficznej operatu
ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w bazie danych systemu teleinformatycznego EWID2007 w celu
dostosowania jej do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001, Nr 38, poz. 454 ) i doprowadzenie ich
do zgodności ze stanem faktycznym i prawnym. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące
budynków i lokali wraz z aktualizacją użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych
obejmującą również doprowadzenie do zgodności ich oznaczeń w części opisowej i kartograficznej na
pozostałych obszarach oraz zmiana nośnika mapy ewidencyjnej z mapy analogowej na numeryczną obiektową
mapę ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy:
1. gmina Inowrocław
2. gmina Kruszwica (bez miasta Kruszwica)
3. gmina Gniewkowo – (bez miasta Gniewkowo)
4. gmina Dąbrowa Biskupia
Przedmiot zamówienia obejmuje obiekt położony na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie
inowrocławskim (0407). Modernizacją ewidencji zostanie objętych 11318 działek o ogólnej pow. 17121 ha gmina Inowrocław, 10392 działek o ogólnej pow. 25685 ha-gmina Kruszwica, 6335 działek o ogólnej pow. 17007
ha-gmina Gniewkowo, 6368 działek o ogólnej pow. 14688 ha gmina Dąbrowa Biskupia tj. ogółem 34413 działek
o łącznej pow. 74501 ha.
Ewidencja budynków i lokali szacunkowo będzie obejmowała ok. 10000 budynków i 1000 lokali w gminie
Inowrocław, ok. 8000 budynków i 800 lokali w gminie Kruszwica, ok. 5000 budynków i 400 lokali w gminie
Gniewkowo, ok. 4500 budynków i 400 lokali w gminie Dąbrowa Biskupia.
Szczegółowy wykaz obrębów gmin objętych modernizacją zawarty został w warunkach technicznych
stanowiących załącznik do SIWZ.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
71354300
71354000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
AG.272.1.1.2014
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_powiatino
Dane referencyjne ogłoszenia: 2014-000963 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 004-003939 z dnia: 07/01/2014 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
03/01/2014 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
W celu wykazania spełniania przez O udzielenie zamówienia mogą
III.2.warunki udziału: III.2.3)
wykonawcę
ubiegać się wykonawcy, którzy
warunków, o których mowa w art. 22 spełniają następujące warunki:
Kwalifikacje techniczne
ust. 1 ustawy
1) Wiedza i doświadczenie;
zamawiający żąda:
zamawiający uzna warunek
a) oświadczenie o spełnianiu
za spełniony jeżeli wykonawca
warunków (załącznik do SIWZ);
zrealizował w okresie ostatnich
b) wykazu wykonanych, a w
trzech lat przed upływem terminu
przypadku świadczeń okresowych składania ofert, a jeżeli okres
lub ciągłych również wykonywanych, prowadzenia działalności jest
głównych dostaw lub usług, w
krótszy - w tym okresie usługi
okresie ostatnich trzech lat przed
odpowiadające swoim rodzajem
upływem terminu składania ofert
i wartością usłudze stanowiącej
albo wniosków o dopuszczenie do przedmiot zamówienia, tj. min.1
udziału w postępowaniu, a jeżeli
wykonał projekt modernizacji
okres prowadzenia działalności
ewidencji gruntów i budynków, min.
jest krótszy – w tym okresie, wraz z za:
podaniem ich wartości, przedmiotu, a) za kwotę 100 000 zł brutto w
dat wykonania i podmiotów, na rzecz przypadku złożenia oferty na jedną z
których dostawy
czterech części, na które podzielony
lub usługi zostały wykonane, oraz
został przedmiot zamówienia,
załączeniem dowodów, czy zostały b) za kwotę 150 000 zł brutto w
wykonane lub są wykonywane
przypadku złożenia oferty na dwie z
należycie;
czterech części, na które podzielony
został przedmiot zamówienia,
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określenie dostaw lub usług, których c) za kwotę 200 000 zł brutto w
dotyczy obowiązek wskazania
przypadku złożenia oferty na trzy z
przez wykonawcę w wykazie lub
czterech części, na które podzielony
złożenia poświadczeń, w tym
został przedmiot zamówienia,
informacja o dostawach lub usługach d) za kwotę 250 000 zł brutto w
niewykonanych lub wykonanych
przypadku złożenia oferty na cztery
nienależycie;
części, przedmiotu zamówienia,
min.1 projekt modernizacji ewidencji W celu wykazania spełniania przez
gruntów i budynków, za min.
wykonawcę warunków, o których
a) za kwotę 100 000 zł brutto w
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
przypadku złożenia
zamawiający żąda:
oferty na jedną z czterech części, na a) oświadczenie o spełnianiu
które podzielony
warunków (załącznik do SIWZ);
został przedmiot zamówienia,
b) wykazu wykonanych, a w
b) za kwotę 120 000 zł brutto w
przypadku świadczeń okresowych
przypadku złożenia
lub ciągłych również wykonywanych,
oferty na dwie z czterech części, na głównych dostaw lub usług, w
które podzielony
okresie ostatnich trzech lat przed
został przedmiot zamówienia,
upływem terminu składania ofert
c) za kwotę 200 000 zł brutto w
albo wniosków o dopuszczenie do
przypadku złożenia
udziału w postępowaniu, a jeżeli
oferty na trzy z czterech części, na okres prowadzenia działalności
które podzielony
jest krótszy – w tym okresie, wraz z
został przedmiot zamówienia,
podaniem ich wartości, przedmiotu,
d) za kwotę 250 000 zł brutto w
dat wykonania i podmiotów, na
przypadku złożenia
rzecz których dostawy lub usługi
oferty na cztery części, przedmiotu zostały wykonane, oraz załączeniem
zamówienia;
dowodów, czy zostały wykonane lub
c) wykazu osób, które będą
są wykonywane należycie;
uczestniczyć w
określenie dostaw lub usług, których
wykonywaniu zamówienia, w
dotyczy obowiązek wskazania
szczególności
przez wykonawcę w wykazie
odpowiedzialnych za świadczenie
lub złożenia poświadczeń, w
usług, kontrolę
tym informacja o dostawach lub
jakości lub kierowanie robotami
usługach niewykonanych lub
budowlanymi,
wykonanych nienależycie; min.1
wraz z informacjami na temat ich
projekt modernizacji ewidencji
kwalifikacji
gruntów i budynków, za min.
zawodowych, doświadczenia i
a) za kwotę 100 000 zł brutto w
wykształcenia
przypadku złożenia oferty na jedną z
niezbędnych do wykonania
czterech części, na które podzielony
zamówienia, a także
został przedmiot zamówienia,
zakresu wykonywanych przez nie
b) za kwotę 150 000 zł brutto w
czynności, oraz
przypadku złożenia oferty na dwie z
informacją o podstawie do
czterech części, na które podzielony
dysponowania tymi osobami;
został przedmiot zamówienia,
d) oświadczenia, że osoby, które
c) za kwotę 200 000 zł brutto w
będą uczestniczyć
przypadku złożenia oferty na trzy z
w wykonywaniu zamówienia,
czterech części, na które podzielony
posiadają wymagane
został przedmiot zamówienia,
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają d) za kwotę 250 000 zł brutto w
obowiązek
przypadku złożenia oferty na cztery
części, przedmiotu zamówienia;
c) wykazu osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności
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posiadania takich uprawnień;

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:

odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi
osobami;
d) oświadczenia, że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich
uprawnień;

Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-001997
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