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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5
Pińczów
28-400
Polska
Osoba do kontaktów: Alojzy Jakóbik
Tel.:  +48 606206214
E-mail: przetargi@kancelariajiz.pl 
Faks:  +48 413576007
Kod NUTS: PL72
Adresy internetowe:
Główny adres: http://powiat.pinczow.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Digitalizacja i opis metadanych dokumentacji PZGIK dla powiatu pińczowskiego wraz z uporządkowaniem
bazdanych w systemie Ośrodek FB
Numer referencyjny: PiPR.IV.041.4.D.2017

II.1.2) Główny kod CPV
71700000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:1) uporządkowanie bazy danych systemu służącego do prowadzenia
Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – Ośrodek FB, w zakresie ujednolicenia słownika
asortymentów zgłoszeń opracowań geodezyjnych oraz wyeliminowania błędów merytorycznych powstałych
na przestrzeni lat;2) opracowanie metodyki procesu archiwizacji operatów zasobu geodezyjnego obejmującej
sposób gromadzenia i nazewnictwa archiwizowanych dokumentów oraz organizację przepływu dokumentów
przy cyfryzacji operatów bieżących;3) sporządzenie metodą skanowania cyfrowych zbiorów dokumentów
zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Pińczowie zgodnie z zaproponowaną
przez Wykonawcę metodyką;4) zasilenie, zgodnie z zaproponowaną przez Wykonawcę metodyką,
zeskanowanymi dokumentami baz systemu Ośrodek FB, z jednoczesnym uzupełnieniem informacji
dotyczących zakresu działkowego i rastrowego oraz aktualizacji przypisanego do operatu asortymentu
zgłoszenia.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/03/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002iek8
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-036055
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 11/03/2019

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: III.1.1
Zamiast:
Uwaga: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na zasadach opisanych w SIWZ. Złożenie oferty
w formie pisemnej spowoduje jej odrzucenie.
Powinno być:
Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3 SIWZ. – Zamawiający w tym
zakresie nie stawia żadnych wymagań.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


