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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Powiat Suski
ul. Mickiewicza 19
Sucha Beskidzka
34-200
Polska
Tel.:  +48 338757800
E-mail: zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl 
Faks:  +48 338742511
Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatsuski.pl

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

II.1.1) Nazwa:
dostosowanie i poprawa jakości bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem
pojęciowym, poprzez modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Skawica
Numer referencyjny: WZ.272.1.2016.WG

II.1.2) Główny kod CPV
71354000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia dostosowanie i poprawa jakości bazy danych ewidencji gruntów i budynków do
zgodności z modelem pojęciowym, poprzez modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Skawica.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB - w zakresie danych
dotyczących:
a) gruntów, w tym:
- granic obrębów ewidencyjnych,
- działek ewidencyjnych,
- użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,
b) budynków,
c) obiektów trwale związanych z budynkami,
d) nieruchomości lokalowych,
e) właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego
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posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych
dokumentów nie
Przedmiot zamówienia został opisany w załacznikach do siwz W szczególności w Opisie przedmiotu
zamówienia.

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

19/09/2016

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-104743
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 156-282676
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 11/08/2016

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.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość
Zamiast:
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 731 707.32 EUR
Powinno być:
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 731 707.32 PLN
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 21/09/2016
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 05/10/2016
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/09/2016
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 05/10/2016
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:282676-2016:TEXT:PL:HTML

