
Numer ogłoszenia w BZP: 125907 - 2009; data zamieszczenia: 03.08.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Nr BZP 124835 - 2009 data 31.07.2009 r.

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, 
polegającej na założeniu bazy ewidencji budynków i lokali dla obrębu Junoszyno, Stegienka i Stegna oraz 
załadowanie w trybie wsadowym wyników modernizacji do bazy danych ewidencyjnych.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Nowodworskiego, ul. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, 
woj. pomorskie, tel. 2473668 w. 50, fax. 2473670.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Teks ogłoszenia oraz Specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia - Dział V.

• W ogłoszeniu i SIWZ jest: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: Warunki przetargu: 1. Warunki wymagane od wykonawców nie podlegają 
zmianie w toku postępowania. 2. Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że spełniają wymagane warunki, w 
terminie określonym przez zamawiającego. 3. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana według 
formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o następujące warunki: · posiadają uprawnienia do wykonywania 
działalności lub czynności ,o której mowa w przedmiocie zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień, · posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. · znajdują 
się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, · nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia. · wykonali, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
co najmniej 2 usługi , odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej 
niż 100 tys. zł brutto za jedną usługę. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument potwierdzający, że 
usługa została wykonana należycie, oraz · wykonali co najmniej 1 usługę polegającą na aktualizacji 
komputerowej bazy danych jakiegokolwiek powiatu prowadzonej w systemie EWID 2007, danymi 
pochodzącymi z modernizacji ewidencji gruntów i budynków. · Wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie 
dysponował stanowiskami specjalistycznymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z  
licencyjnym oprogramowaniem, tj.: komputerami klasy PC wyposażonymi w oprogramowanie EWID 2007,  
w taki sposób, aby wynik wprowadzania zmian był identyczny z wynikiem wprowadzania zmian przez  
oprogramowanie TurboEWID wer. 7.5. · Uwaga: Zamawiający, zastrzega sobie prawo dokonania testów 
oprogramowania, potwierdzających spełnianie przez wykonawcę powyższego warunku przetargu. · Uwaga: 
Podana nazwa oprogramowania TurboEWID wer. 7.5.nie narusza przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych, gdyż jego wskazanie uzasadnione jest posiadaniem przez 
zamawiającego wdrożonego systemu EWID 2007, do obsługi Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w 
tym obsługi Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali, którego częścią jest oprogramowanie TurboEWID wer. 
7.5. Mając na uwadze powyższe zachodzi konieczność zachowania norm, parametrów i standardów jakimi 
charakteryzuje się przedmiotowy system. · Uwaga: Zgodnie z art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
Kodeks Cywilny Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz 
samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający 
prawo, z którym łączy się określone władztwo na cudzą rzeczą (posiadacz zależny). · Wykonawca wykaże że 
dysponuje lub będzie dysponował osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami 
odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone w trakcie realizacji zamówienia: o minimum 2 
osobami posiadającymi certyfikat ukończenia szkolenia obejmującego napełnianie bazy danych i obsługi 
systemu informatycznego EWID 2007, za pomocą oprogramowania TurboEWID wer. 7.5.,lub innego 
równoważnego oprogramowania. o minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe w dziedzinie 
geodezji i kartografii w zakresie 1, 2. · posiadają polisę lub inny dokument potwierdzający , że wykonawca 



jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na minimalną sumę 
ubezpieczenia 100 tys. zł. 4. Z przetargu zostaną wykluczeni wykonawcy określeni w art. 24, oraz 
niespełniający warunków art. 22, Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 
2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 5. Zamawiający odrzuci oferty które nie spełniają wymagań 
zawartych w specyfikacji lub są niezgodne z Ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)..

• W ogłoszeniu i SIWZ powinno być: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków: Warunki przetargu: 1. Warunki wymagane od wykonawców nie podlegają 
zmianie w toku postępowania. 2. Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że spełniają wymagane warunki, w 
terminie określonym przez zamawiającego. 3. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana według 
formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o następujące warunki: · posiadają uprawnienia do wykonywania 
działalności lub czynności ,o której mowa w przedmiocie zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień, · posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. · znajdują 
się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, · nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia. · wykonali, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
co najmniej 2 usługi , odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej 
niż 100 tys. zł brutto za jedną usługę. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument potwierdzający, że 
usługa została wykonana należycie, oraz · wykonali co najmniej 1 usługę polegającą na aktualizacji 
komputerowej bazy danych jakiegokolwiek powiatu prowadzonej w systemie EWID 2007, danymi 
pochodzącymi z modernizacji ewidencji gruntów i budynków. · Wykonawca wykaże, iż dysponuje 
stanowiskami specjalistycznymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z  
oprogramowaniem, tj. komputerami klasy PC wyposażonymi w odpowiednie oprogramowanie,  
umożliwiające wprowadzenie zmian do bazy danych systemu EWID 2007 w taki sposób, aby wynik 
wprowadzenia wwym. zmian był identyczny z wynikiem wprowadzania zmian przez oprogramowanie  
TurboEWID wersja 7.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania testów oprogramowania,  
potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, przed ogłoszeniem 
wyników przetargu. · Uwaga: Zamawiający, zastrzega sobie prawo dokonania testów oprogramowania, 
potwierdzających spełnianie przez wykonawcę powyższego warunku przetargu. · Uwaga: Podana nazwa 
oprogramowania TurboEWID wer. 7.5.nie narusza przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych, gdyż jego wskazanie uzasadnione jest posiadaniem przez zamawiającego 
wdrożonego systemu EWID 2007, do obsługi Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w tym obsługi 
Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali, którego częścią jest oprogramowanie TurboEWID wer. 7.5. Mając 
na uwadze powyższe zachodzi konieczność zachowania norm, parametrów i standardów jakimi 
charakteryzuje się przedmiotowy system. · Uwaga: Zgodnie z art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
Kodeks Cywilny Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz 
samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający 
prawo, z którym łączy się określone władztwo na cudzą rzeczą (posiadacz zależny). · Wykonawca wykaże że 
dysponuje lub będzie dysponował osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami 
odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone w trakcie realizacji zamówienia: o minimum 2 
osobami posiadającymi certyfikat ukończenia szkolenia obejmującego napełnianie bazy danych i obsługi 
systemu informatycznego EWID 2007, za pomocą oprogramowania TurboEWID wer. 7.5.,lub innego 
równoważnego oprogramowania. o minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe w dziedzinie 
geodezji i kartografii w zakresie 1, 2. · posiadają polisę lub inny dokument potwierdzający , że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na minimalną sumę 
ubezpieczenia 100 tys. zł. 4. Z przetargu zostaną wykluczeni wykonawcy określeni w art. 24, oraz 
niespełniający warunków art. 22, Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 
2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 5. Zamawiający odrzuci oferty które nie spełniają wymagań 
zawartych w specyfikacji lub są niezgodne z Ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)..


