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Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości do 20000,00 zł

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Płocka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na
wykonanie usługi polegającej na: doprowadzeniu do zgodności części graficznej z częścią
opisową ewidencji gruntów i budynków z terenu miasta Płocka w programie
TurboEwid firmy Geomatyka Kraków w zakresie użytków gruntowych zgodnie z
załączonymi warunkami technicznymi.

Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się do wykonania czynności określonych w Opisie
przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1.

Termin wykonania: 1 miesiąc od daty podpisania umowy

I. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Wykonawca winien posiadać uprawnienia zawodowe umożliwiające wykonanie w/w pracy
określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne"
/jt.Dz.U.2016.poz.1629 , z dnia 06.10.2016r.j

2. Wykonawca złoży oświadczenie o umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
TURBOEWiD .

II. Dokumenty jakie należy złożyć składając ofertę:

1. Oświadczeniem o umiejętności posługiwania się oprogramowaniem TURBOEWiD,
2. Kopia uprawnień zawodowych,
3. Formularz oferty załącznik nr 2

III. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1- Biuro
Obsługi Klienta - stanowisko nr (wejście od ul. Zduńskiej 3), do dnia 15 marca 2017 roku.
Decydującą jest data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oraz oznaczyć:
Urząd Miasta Płocka, Wydział Geodezji, PI. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, na kopercie
należy napisać numer zapytania ofertowego WGD. V.271.8.2017.MP, oraz dopisać

"odpowiedź na zapytanie ofertowe, nie otwierać przed 15.03.2017r.i kopertę
wewnętrzną zawierającą ofertę cenową należy opisać j.w. oraz podać adres oferenta.

IV. W przypadku, gdy oferent nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń
lub są one niezgodne z zapisami Ogłoszenia, Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia, przy czym
wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, których oferta jest najkorzystniejsza. Brak
uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we wskazanym terminie powoduje odrzucenie oferty.
V. W przypadku, gdy oferta zawiera cenę rażąco niską, Zamawiający wzywa go do złożenia
wyjaśnień, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, którego oferta jest
najkorzystniejsza. Brak wyjaśnień lub uznanie ich przez Zamawiającego za nieprzekonywujące
powoduje odrzucenie oferty.
VI. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą
jej podpisania.
VII. Warunki określone w zaproszeniu mogą być zmienione lub odwołane.



VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny, bądź
zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.
IX. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem
formy pisemnej lub formy elektronicznej, przy czym do złożenia oferty wymagana jest forma
pisemna.

X. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
XI. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawie przedmiotu zamówienia można kontaktować się z Panią Małgorzatą Pawlak -
Kierownikiem ODGiK - Wydział Geodezji UMP w Płocku - nr tel. 24 367-14-69, 24 367-15-67
oraz Panem Pawłem Sobka - głównym specjalistą - Wydział Organizacyjny Oddział
Teleinformatyki - nr tel. 24 367 -17-87.
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Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dot. doprowadzenia do zgodności części opisowej z częścią graficzną bazy
ewidencji gruntów i budynków w programie TurboEwid - w zakresie
użytków gruntowych ok. 1000 błędów

I.Podstawa prawna:
· ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. DZ.U.2016.1629 z
dnia 2016.10.06);
· ustawa z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010r.
Nr 76 poz. 489 z późnozm.);
· ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (t.j Dz. U. z 2014r. poz.1114 z późnozm.);
· ustawa z 28 września 1991 r. o lasach (t.j Dz. U. z 2015r. poz. 2100 z późn.);
· ustawa z 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j Dz. U. z 2015 . poz. 469 z późnozm.);
· ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późno
zm.);
· ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (t.j Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z
póżn.zm.);
· ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z 2016r.
poz.922);
· ustawa z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402
z późnozm.);
· ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016r.
poz.l030);
· ustawa z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j Dz. U. z 2013r. poz.
262 z późnozm.);
· rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 listopada 2011r.
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011r.
Nr 263, poz. 1572);
· rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j Dz. U. z 2016r. poz. 1034 z późnozm.);
· rozporządzenie Rady Ministrów z 15 października 2012 r. w sprawie państwowego
systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012r. poz. 1247);
· rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 14 lutego 2012 r. w sprawie
osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 352);
· rozporządzenie Rady Ministrów z 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego
rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012r.
poz. 199);
· rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania
w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków



i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 911);
· rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej
klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246);
· rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 listopada 2011r.
w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólno
geograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. z 2011r.
Nr 279, poz. 1642 zał.);
· rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183);
· rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu
trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności
cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 914);
· rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 lipca 2014 r. w sprawie
udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz.
917);
· rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 8 lipca 2014 r. w sprawie
formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych,
zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924);
· rozporządzenie Rady Ministrów z 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu
i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2005r.
Nr 205, poz. 1692);
· rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011 r. w sprawie
sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania
formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
971);
· rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie
bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015r. poz.
2028);
· rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r.
w sprawie powiatowej bazy GESUTi krajowej bazy GESUT(Dz. U. z 2015r. poz.
1938).

II. Zasięg opracowania

Miasto Płock - 8805 ha

III. Przedmiot zamówienia

Doprowadzenie do zgodności zapisów części graficznej z częścią opisową ewidencji
gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych oznaczonych w bazie
TurboEwid jako "X" - ok. 1000 błędów.



IV SzczegÓłowy zakres i zasady wykonania prac

1. Po podpisaniu umowy Wykonawca zapozna się z wymogami licencji
oprogramowania i oświadcza, że będzie przestrzegał jej warunków.

2. Przed złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się ze stanem bazy celem
przygotowania oferty. Dostęp do bazy będzie możliwy po złożeniu stosownego
oświadczenia - załącznik nr 1. Termin zapoznania się z bazą danych będzie
ustalony z dwudniowym wyprzedzeniem na wniosek Wykonawcy(e-mail), w
godzinach pracy Urzędu w obecności pracownika Urzędu.

3. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego plik tekstowy z wykazem błędnych
użytków gruntowych oznaczonych literą "X" w programie TurboEwid .

4. Wykonawca wykona porównanie danych graficznych z danymi opisowymi w
zakresie użytków gruntowych.

5. Wykonawca dokona poprawy wszystkich - ok.1000 nieprawidłowości w części
graficznej TurboEwid oznaczonych literą "X" w zakresie użytków gruntowych na
prawidłowe, w tym również oznaczenia zgodne z częścią opisową EGiB zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

6. Wszelkie czynności związane z doprowadzeniem do zgodności części graficznej i
opisowej bazy winny być uwzględnione w cenie oferty.

7. Zamawiający zapewni Wykonawcy stanowiska pracy pozostające pod kontrolą
Zamawiającego, z uwzględnieniem obowiązujących w organizacji Zamawiającego
procedur bezpieczeństwa. Procedury te zostaną zakomunikowane Wykonawcy
niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy.

8. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do produkcyjnej bazy TurboEwid w
Wydziale Geodezji na 2 stanowiskach (w sposób niezakłócający bieżącej pracy
Wydziału) w godzinach pracy Urzędu:
Poniedziałek, wtorek, środa: 7.30-15.30
Czwartek :8.30-17.30
Piątek: 8.30.-15.30.

9. Dla wykonawcy zostanie utworzone konto w systemie TURBOEWID, za pomocą
którego będzie realizował prace objęte niniejszym zamówieniem.

10.Zamawiający dopuszcza wykonanie prac na pliku wymiany danych w siedzibie
Wykonawcy.

l1.Pobranie danych nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca będzie miał
zapewniony dostęp do bazy danych w celu wygenerowania przez siebie
niezbędnych plików do modyfikacji. Pliki będą generowane obrębami.

12.Dopuszcza się blokowanie bazy na okres nie dłuższy niż 4 dni kalendarzowe od
chwili pobrania.



13.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania prac w trakcie blokady
części ewidencyjnej bazy związanych z bieżącą obsługą klienta. Powstałe w tym
czasie zmiany w ewidencji Zamawiający przekaże Wykonawcy w celu
uzupełnienia pobranego pliku.

14.Wykonawca zaimportuje sporządzony plik różnicowy w systemie Zamawiającego
w obecności pracownika Urzędu.

15.Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności
wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem zlecenia
dotyczących Zleceniodawcy
i jego Klientów.

16.Przez obowiązek, o jakim mowa w ust. 5 rozumie się w szczególności zakaz:

a. zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami,
zawartością dysków twardych i innych nośników informacji itp. - nie
związanymi ze zleconym zakresem prac,

b. zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w
szczególności udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób
trzecich o danych objętych nakazem poufności.

17.Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu
informatycznego na terenie Zleceniodawcy bez jego wiedzy i zgody.

18.Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, przestrzegali
tych samych reguł poufności określonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie zobowiązania wskazanego w
zdaniu poprzedzającym.

19.Wykonawca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań
zmierzających do ochrony informacji poufnych Zleceniodawcy i jego Klientów, o
ile w trakcie wykonywania zlecenia mogłoby dojść do ujawnienia takich
informacji poza wiedzą i zgodą Zleceniodawcy.

20.Wykonawca zobowiązany jest nie wprowadzać do budynku będącego siedzibą
Zleceniodawcy osób trzecich.

21.Postanowienia ust. 5. - 10. nie będą miały zastosowania do informacji, które:

a. zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej
umowy;

b. zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności
określonej niniejszą umową;

c. zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku
sądowego lub decyzji administracyjnej.

22.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Urzędu Miasta Płocka oraz innymi właściwymi dla danej usługi
regulacjami systemu, dostępnymi na stronie www.zsz.ump.pl.; regulacje
nieujawnione publicznie z uwagi na wymagania bezpieczeństwa informacji



zostaną przedstawione Wykonawcy po zawarciu niniejszej umowy, zaś
Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie - wprost lub odpowiednio.

23.W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:
- uzupełni bazę w części mapowej o brakujące użytki gruntowe;
- złoży operat techniczny;
- załączy szczegółowy raport z przebiegu prac zawierający oznaczenia
wszystkich poprawionych użytków (wordjexcel).

V. Warunki powierzenia przetwarzania zbioru danych osobowych

V.l Zakres i cel powierzenia przetwarzania danych osobowych

1) Zamawiający oświadcza, że Gmina Miasto Płock jest administratorem danych
osobowych, przetwarzanych w ramach powiatowej części pzgik, zawartych w
niżej wymienionych zbiorach danych osobowych:
- Ewidencja gruntów i budynków
- Uzgadnianie dokumentacji projektowej
- Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Rejestr opinii w sprawie podziału nieruchomości

2) Zamawiający, działając na podstawie art. 31 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej "Ustawą", powierza
Wykonawcy przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w
zbiorach, o którym mowa w V. 1 ust. l, a Wykonawca przyjmuje powierzenie
przetwarzania danych osobowych, na warunkach określonych w niniejszym
dokumencie.

3) Celem powierzenia przetwarzania danych jest doprowadzenie do zgodności
zapisów części graficznej z częścią opisową ewidencji gruntów i budynków w
zakresie konturów użytków gruntowych oznaczonych w bazie TurboEwid jako
"X" - ok. 1000 błędów.

4) Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje:
a) wszelkie dane przechowywane w systemie teleinformatycznym - zarówno w

bazach danych, jak i w warstwie aplikacyjnej;
b) wszelkie dane przechowywane w obecnie funkcjonujących u Zamawiającego

systemach teleinformatycznych obsługujących pzgik (wyłącznie odczyt
danych) - zarówno w bazach danych, jak i w warstwie aplikacyjnej.

5) Powierzenie przetwarzania danych obejmuje ich przechowywanie, odczyt i
zapisywanie realizowane bezpośrednio.

V.2 Zasady przetwarzania danych osobowych

1) Wykonawca nie może wykorzystywać powierzonych danych w innym celu niż
wynikający z konieczności realizacji zleconych zadań i w granicach
określonych zapisami niniejszego dokumentu.

2) Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzał powierzone dane osobowe
wyłącznie przy użyciu systemu informatycznego.

3) Wykonawca jest zobowiązany do nadania upoważnień do przetwarzania
danych osobowych wszystkim osobom, które w ramach realizacji umowy
będą przetwarzać dane osobowe oraz prowadzenia ewidencji tych osób.



4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane osób, którym nadał upoważnienia
do przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wpisania ich
do ewidencji osób uprawnionych.

5) W przypadku wystąpienia okoliczności, mogących skutkować
odpowiedzialnością Zamawiającego za nieprzestrzeganie przepisów Ustawy w
zakresie przetwarzania powierzonych Wykonawcy danych osobowych,
Wykonawca zobowiązuje się podjąć niezwłocznie działania w celu usunięcia
tych okoliczności oraz zobowiązany jest natychmiast zawiadomić
Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach, podjętych działaniach i ich
skutku, o ile jest wiadomy.

6) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego
o wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących
ochrony powierzonych danych osobowych, prowadzonych w szczególności
przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, organami
administracji publicznej, organami ścigania lub organami wymiaru
sprawied liwości.

7) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia informacji, na każde żądanie
Zamawiającego, dotyczących statusu i czynności dokonywanych na wszelkich
danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone.

V.3 Zasady wykorzystania danych osobowych

1) Wykonawca:
a) nie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych powierzonych

przez Zamawiającego;
b) nie jest uprawniony do zakładania oraz posiadania lub tworzenia

jakichkolwiek kopii dokumentów zawierających dane powierzone przez
Zamawiającego, w tym formularzy zawierających dane lub baz danych
zapisanych w postaci dokumentów papierowych lub elektronicznych, w
szczególności w poczcie elektronicznej, na dyskach komputerowych i
arkuszach kalkulacyjnych, innych niż określone w niniejszym
dokumencie.

2) Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązków
wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

V.4 Zasady zabezpieczenia danych osobowych

1) Wykonawca oświadcza, iż spełnia wymagania określone wart. 36 - 39
ustawy o ochronie danych osobowych dotyczące zabezpieczenia danych przed
ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2) Wykonawca oświadcza, iż sposób prowadzenia i zakres dokumentacji, o której
mowa wart. 39a ustawy o ochronie danych osobowych oraz środki techniczne
i organizacyjne zastosowane w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych
danych są zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i



organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

3) Wykonawca zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości
zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania,
sformułowane w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego.

V.S Zasady odpowiedzialności Wykonawcy

1) Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby
trzecie w wyniku przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę z
naruszeniem zasad określonych w niniejszym załączniku.

2) Zamawiający ma prawo, przez cały okres trwania umowy, kontrolować
poprawność zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych przez
Wykonawcę·

3) Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o kontrolach
podmiotów zewnętrznych w zakresie przetwarzania powierzonych danych
osobowych oraz o wydanych zaleceniach.

4) W przypadku jakiegokolwiek naruszenia przez Wykonawcę niniejszych zasad
lub przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, a także w przypadku
rozwiązania umowy, niezależnie od przyczyn, Wykonawca w trybie
natychmiastowym zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.

5) Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w
przypadku rażącego naruszenia celu i zakresu przetwarzania powierzonych
danych osobowych określonych w niniejszym załączniku lub nie podjął
środków zabezpieczających, o których mowa wart. 36-39 ustawy o ochronie
danych osobowych.

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnioną dokumentację
geodezyjno - kartograficzną (baz danych) niezbędną do wykonania pracy z
zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych / DZ.U.2016.922 t.j. z dnia 28.06.2016 tJ,

2. Wykonawca zobowiązuje się do nie udostępniania materiałów stanowiących
państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny ani wykorzystywania ich do
sporządzania jakichkolwiek kopii lub materiałów pochodnych, do celów nie
będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

3 .Wykonawca ani osoby działające w jego imieniu nie mają prawa do
udostępniania, przekazywania lub odsprzedaży ( w żadnej formie) materiałów
powstałych w wyniku realizacji niniejszego zamówienia osobom trzecim ani
wykorzystywania ich do innych celów nie będących przedmiotem niniejszego
zamówienia.

VI. Inne zobowiazania Wykonawcy:

VII. Koszty zwiazane ze zgłoszeniem i wykonaniem prac poniesie Wykonawca,

Sporządziła:
Małgorzata Pawlak



Załącznik nr 1 do oPZ.

Oświadczenie

"Działając w imieniu oświadczam o przyjęciu przez reprezentowaną
przeze mnie organizację obowiązku zachowania w poufności dodatkowych
informacji uzyskanych w trakcie indywidualnych inicjatyw w związku z udziałem w
postępowaniu nr WGD-V.271.8.2017.MP .

Przez obowiązek, o jakim mowa powyżej rozumie się w szczególności zakaz:
- zapoznawania się przez z dokumentami, analizami,
zawartością dysków twardych i innych nośników informacji itp. - nie związanymi z
zakresem przedmiotu postępowania,
- zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności
udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych
nakazem poufności.
.................................... zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu
informatycznego na terenie Urzędu Miasta Płocka bez uprzedniej zgody .
................................... obowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy
przestrzegali tych samych reguł poufności określonych w niniejszym dokumencie.
.... ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie
zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub
zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje własne .
................................ obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań
zmierzających do ochrony informacji poufnych UMP i jego Klientów, o ile w trakcie
przedmiotowego postępowania Nr WGD-V.271.8.2017.MP mogłoby dojść do
ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą Zleceniodawcy.
....... zobowiązany jest nie wprowadzać do budynku
będącego siedzibą UMP osób trzecich - za wyjątkiem zgłoszonych pisemnie przed
rozpoczęciem spotkania.
...... obowiązany jest do zapewnienia, aby osoby te
przestrzegały reguł poufności określonych w niniejszym dokumencie, a za ich
działania lub zaniechania odpowiada jak za swoje własne.
Powyższe postanowienia nie będą miały zastosowania do informacji, które:
- zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszego
oświadczenia;
- zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności
określonej niniejszym oświadczeniem;
- zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku
sądowego lub decyzji administracyjnej.
........................... oświadcza, że zapoznał się z Polityką Zintegrowanego
Systemu Zarządzania Urzędu Miasta Płocka oraz innymi właściwymi dla danej
usługi regulacjami systemu, dostępnymi na stronie www.zsz.plock.eu;"



Załącznik Nr 2

FORMULARZOFERTOWY

doprowadzenie do zgodności części graficznej z
Przedmiot zamówienia częścią opisową ewidencji gruntów i budynków

z terenu miasta Płocka w programie TurboEwid

Gmina-Miasto Płock
Zamawiający pl. Stary Rynek 1 I 09-400 Płock

Wykonawca

(Nazwa, adres, telefon, KRS,NIP)

E-mail ........................... ~ ...............•.•••••••••.......

Cena oferowana ...................................................... złnetto
brutto ..................................................... zł

(cvfrowo)

Termin realizacji 1 miesiąc od daty podpisania umowy

Termin związania ofertą 30 dni

data: . Podpis:
(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)


