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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski
Adres pocztowy: Rynek Staromiejski 6-7
Miejscowość: Koszalin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 75-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Podolańczyk, Urząd Miejski, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Adama Mickiewicza
26, 75-004 Koszalin, pokój nr 24
E-mail: anna.podolanczyk@um.koszalin.pl
Tel.: +48 943488656
Faks: +48 943488656
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.koszalin.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa, instalacja i kompleksowe wdrożenie w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, systemu do prowadzenia
spraw z zakresu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (...)
Numer referencyjny: BZP-6.271.1.12.2022.AP

II.1.2)

Główny kod CPV
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i kompleksowe wdrożenie w Urzędzie Miejskim w
Koszalinie, systemu do prowadzenia spraw z zakresu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
udostępniania w sieci Internet danych przestrzennych i opisowych za pośrednictwem portalu mapowego,
e-Usług oraz portalu metadanych, wraz z niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania infrastrukturą
informatyczną, oraz wykonanie migracji i dostosowanie danych z obecnie eksploatowanych przez
Zamawiającego baz danych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/04/2022
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: UMBZP
Dane referencyjne ogłoszenia: 2022-045132
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 065-168669
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 28/03/2022
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: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 03/08/2022
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 08/08/2022
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
I. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 29 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100) (Wymagania dotyczące wadium zawarte są w Rozdziale
I SWZ pkt 12)
II. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w dyspozycji art. 139 ust. 1 ustawy
PZP, tzw. „procedury odwróconej”.
c.d. treści rozpoczętej w pkt III.2.2) warunki realizacji umowy:
5) zmianie podwykonawców, o których mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych; jeżeli
nastąpi zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach
określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu to Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
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podwykonawca lub dostawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby
którego Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
6) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 3 ust. 1 z uwagi na zależność realizacji
przedmiotu umowy od wykonania innych prac po stronie Zamawiającego,
7) zmianie przepisów prawnych mających wpływ na treść zawartej umowy.
3. W przypadku zmian w trakcie realizacji umowy w części określonej w § 2 pkt 14:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.)
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z
dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 4
ust. 3 umowy, ulegnie odpowiednim zmianom.
4. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o której mowa w ust. 3, Wykonawca
jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawek podatku VAT oraz podatku
akcyzowego, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokość minimalnej stawki
godzinowej oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zasad gromadzenia i wysokości
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego
wynagrodzenia, potwierdzonych powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany.
Zmiana wynagrodzenia brutto, o których mowa w niniejszym paragrafie, następują po uzyskaniu akceptacji
Zamawiającego w formie aneksu do umowy.
Powinno być:
I. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 29 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100) (Wymagania dotyczące wadium zawarte są w Rozdziale
I SWZ pkt 12)
II. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w dyspozycji art. 139 ust. 1 ustawy
PZP, tzw. „procedury odwróconej”.
c.d. treści rozpoczętej w pkt III.2.2) warunki realizacji umowy:
5) zmianie podwykonawców, o których mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych; jeżeli
nastąpi zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach
określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu to Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
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podwykonawca lub dostawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby
którego Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
6) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 3 ust. 1 z uwagi na zależność realizacji
przedmiotu umowy od wykonania innych prac po stronie Zamawiającego,
7) zmianie przepisów prawnych mających wpływ na treść zawartej umowy.
3. W przypadku zmian w trakcie realizacji umowy:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.)
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z
dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 4
ust. 3 umowy, ulegnie odpowiednim zmianom.
4. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o której mowa w ust. 3, Wykonawca
jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawek podatku VAT oraz podatku
akcyzowego, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokość minimalnej stawki
godzinowej oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zasad gromadzenia i wysokości
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego
wynagrodzenia, potwierdzonych powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany. Zmiana
wynagrodzenia brutto,
o których mowa w niniejszym paragrafie, następują po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu
do umowy.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 06/05/2022
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 09:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
W rubrykach Zamiast: w VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu, Numer sekcji: IV.2.2),
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
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udziału, oraz w VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu, Numer sekcji: IV.2.6) Miejsce,
w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą, oraz
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu, Numer sekcji: IV.2.7) Miejsce, w którym
znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert, podano dane uwzględniające zmianę dokonaną
"Sprostowaniem / Ogłoszeniem zmian lub dodatkowych informacji" Nr 2022/S 082-220999 z 27/04/2022 r.
wysłaną do publikacji w Dz.U. UE w dniu 22/04/2022 r.

