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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
Warszawa
00-926
Polska
Osoba do kontaktów: Adrian Przepiórka
E-mail: Adrian.Przepiorka@gugik.gov.pl 
Faks:  +48 226283467
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gugik.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.gugik.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Pozyskanie danych wysokościowych
Numer referencyjny: BO-ZP.2610.11.2017.GI

II.1.2) Główny kod CPV
72314000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie danych wysokościowych z podziałem na dwie części (zadania)
część nr 6 obejmująca 770 arkuszy w skali 1:5000 dla powierzchni około 3 716 km 2.
część nr 7 obejmująca 704 arkusze w skali 1:5000 dla powierzchni około 3 587 km2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

mailto:Adrian.Przepiorka@gugik.gov.pl
http://www.gugik.gov.pl
http://www.gugik.gov.pl
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II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 6 obejmująca 770 arkuszy w skali 1:5000 dla powierzchni około 3716 km2
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar teretorium Polski szczegółowe miejsce realizacji zamówienia określono w załączniku nr 1 do SIWZ, tj.
Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pozyskaniu danych wysokościowych w technologii
lotniczego skanowania laserowego i dostarczeniu do Zamawiającego danych pomiarowych, numerycznego
modelu terenu oraz numerycznego modelu pokrycia terenu w strukturze GRID, a także lotniczych zdjęć
barwnych. Przedmiot zamówienia będzie realizowany dla części województw kraju o łącznej powierzchni
około 7 303,00 km2 i charakteryzuje się Standardem 2 produktów. Standard 2 wiąże się z dostarczeniem do
Zamawiającego m.in. danych pomiarowych o gęstości minimum 12 pkt/m2.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
Część 6 obejmująca 770 arkuszy w skali 1:5000 dla powierzchni około 3 716 km2;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres długości świadczenia rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Środki na realizację zamówienia zostaną zabezpieczone w budżecie projektu
CAPAP i wynikają z porozumienia o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0037/15-00 z dnia 16.11.2015 r.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Harmonogram realizacji zamówienia w odniesieniu do części 6:
Etap 1 - Termin dostarczenia Produktów LiDAR - 2018-02-01
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Etap 2 - Termin dostarczenia Produktów LiDAR - 2018-06-01
Umowa zostanie zrealizowana nie później niż do dnia 15.08.2018 r. Szczegóły określono w załączniku nr 2 do
SIWZ tj. wzór umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 7 obejmująca 704 arkuszy w skali 1:5000 dla powierzchni około 3587 km2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar teretorium Polski szczegółowe miejsce realizacji zamówienia określono w załączniku nr 1 do SIWZ, tj.
Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pozyskaniu danych wysokościowych w technologii
lotniczego skanowania laserowego i dostarczeniu do Zamawiającego danych pomiarowych, numerycznego
modelu terenu oraz numerycznego modelu pokrycia terenu w strukturze GRID, a także lotniczych zdjęć
barwnych. Przedmiot zamówienia będzie realizowany dla części województw kraju o łącznej powierzchni
około 7 303,00 km2 i charakteryzuje się Standardem 2 produktów. Standard 2 wiąże się z dostarczeniem do
Zamawiającego m.in. danych pomiarowych o gęstości minimum 12 pkt/m2.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
Część 7 obejmująca 704 arkuszy w skali 1:5000 dla powierzchni około 3 587 km2;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres długości świadczenia rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Środki na realizację zamówienia zostaną zabezpieczone w budżecie projektu
CAPAP i wynikają z porozumienia o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0037/15-00 z dnia 16.11.2015 r.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Harmonogram realizacji zamówienia w odniesieniu do części 7:
Etap 1 - Termin dostarczenia Produktów LiDAR - 2018-02-01
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Etap 2 - Termin dostarczenia Produktów LiDAR - 2018-06-01
Umowa zostanie zrealizowana nie później niż do dnia 15.08.2018 r. Szczegóły określono w załączniku nr 2 do
SIWZ tj. wzór umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. aktualnej informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji;
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;
3. informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej z wykorzystaniem załącznika nr 6 do SIWZ;
4. Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 22 oraz art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp z
wykorzystaniem załącznika nr 7 do SIWZ.
5. Wykonawca składa oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ),
celem potwierdzenia wykazania warunku
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału
w postępowaniu.
6. W przypadku gdy wykonawca polega na zasobach innego podmiotu zamawiający wymaga:
oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczącego wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.)
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
c) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
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gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie posiadania zdolności ekonomicznej lub finansowej – zamawiający żąda następujących
dokumentów:
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości niezbędnej do wykazania spełnienia
warunku, wystawionej nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie niniejszego warunku, polega na zdolnościach finansowych
innych podmiotów, należy przedłożyć informację dotyczącą tych podmiotów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości nie mniejszej niż:
dla części 6 – 300 000,00 PLN;
dla części 7 – 300 000,00 PLN.
W przypadku wartości posiadanych środków finansowych wyrażonych w innej walucie, Zamawiający, w celu
oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg. kursu z dnia otwarcia ofert na podstawie
Tabeli kursów
średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www. nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Doświadczenie:
1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert; Wzór stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ;
2. Kwalifikacje zawodowe:
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami; Wzór stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.
3. Zdolność techniczna wykonawcy:
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją

http://www
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o podstawie do dysponowania tymi zasobami; Wzór stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W zakresie doświadczenia Wykonawcy:
Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich 3 (trzech lat) przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
Wykonaniem co najmniej 1 (jednej) usługi, polegającej na:
a) wykonaniu lotniczego skanowania laserowego wraz z wykonaniem post-processingu pozyskanych danych
dla powierzchni co najmniej 1000 km2;
b) wykonaniu klasyfikacji chmury punktów LIDAR;
c) wykonaniu numerycznego modelu terenu i numerycznego modelu pokrycia terenu na podstawie danych
pozyskanych w technologii lotniczego skanowania laserowego,
-o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN.
Doświadczenie dotyczące wszystkich rodzajów usług, o których mowa powyżej, może wynikać z realizacji
zamówień obejmujących łącznie lub odrębnie te usługi.
W zakresie kwalifikacji zawodowych:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż będzie dysponował na etapie realizacji
zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które spełniają następujące wymagania:
Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, w tym co najmniej:
1) jedną osobą (1 osoba) posiadającą doświadczenie w projektowaniu nalotów
w technologii LIDAR, post-processingu danych oraz kontroli danych pozyskanych w technologii lotniczego
skanowania laserowego potwierdzone udziałem
w 2 (dwóch) usługach, w których pozyskano dane w technologii lotniczego skanowania laserowego, o wartości
co najmniej 250 000,00 PLN każda;
2) sześcioma osobami (6 osób) posiadającymi doświadczenie w wykonywaniu klasyfikacji chmury punktów
LIDAR, z których każda brała udział w 2 (dwóch) usługach, w których wykonano prace związane z klasyfikacją
danych z lotniczego skanowania laserowego
Zamawiający nie dopuszcza występowania tej samej osoby kilkukrotnie w ramach złożonych ofert.
W zakresie zdolności technicznej Wykonawcy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż będzie dysponował na etapie realizacji
zamówienia odpowiednimi urządzeniami technicznymi do wykonania zamówienia, które spełniają następujące
wymagania:
Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia odpowiednimi urządzeniami
technicznymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:
1) dwoma samolotami przeznaczonymi do wykonywania lotniczego skanowania laserowego, z których każdy
będzie wyposażony w urządzenie dGPS/INS do ciągłego pomiaru orientacji przestrzennej i każdy będzie
posiadał możliwość jednoczesnego montażu lotniczego skanera laserowego oraz cyfrowej kamery pomiarowej,
o których mowa w pkt 2 i 3 poniżej;
2) dwoma lotniczymi skanerami laserowymi;
3) dwoma cyfrowymi kamerami pomiarowymi umożliwiającymi wykonanie zdjęć barwnych RGB z georeferencją
posiadających rozdzielczość terenową umożliwiającą nadanie atrybutu RGB punktom laserowym LIDAR.
Zamawiający nie dopuszcza występowania tego samego sprzętu kilkukrotnie w ramach złożonych ofert.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, przewiduje w szczególności możliwość zmiany Umowy.
Wszelkie zmiany zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ, który stanowi wzór umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/05/2017
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/05/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Sala kolegialna w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający na podstawie art.93 ust.1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie
zamówienia,
jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, które Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
2. W zakresie terminu związania ofertą poprzez 2 miesiące zamawiający ma na myśli okres - 60 dni.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
część 6 – 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
część 7 –50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
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4. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % brutto
wartości umowy.
5. Zamawiający informuje, iż zastosuje procedurę określoną w art. 24 aa ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wszystkie informacje dotyczące możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI
ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/03/2017
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