Ogłoszenie nr 2021/BZP 00117718/01 z dnia 2021-07-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pomiar fundamentalnej i bazowej osnowy magnetycznej kraju
wraz z opracowaniem wyników

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012276098
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wspólna 2
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 02-926
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyr.generalny@gugik.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gugik.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pomiar fundamentalnej i bazowej osnowy magnetycznej kraju
wraz z opracowaniem wyników
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b4111cfd-e4a1-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00117718/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-16 13:10
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00017236/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Modernizacja osnowy magnetycznej na terenie kraju
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, (w
tym przekazywanie dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego) oraz przekazywanie
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal - Formularz do komunikacji:
https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
lub poczty elektronicznej na adres: dyr.generalny@gugik.gov.pl
Korespondencja przesyłana za pomocą Formularza do komunikacji nie może być szyfrowana.
2. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami przekazywana jest tylko przy użyciu ePUAPu za
pośrednictwem dedykowanego Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.
3. Wykonawca, posiadający konto na ePUAP, ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty winien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi
technicznymi zawartymi w ww. regulaminach.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
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polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych, pozyskanych dla potrzeb przeprowadzenia
niniejszego postępowania, jest Główny Geodeta Kraju z siedzibą w Głównym Urzędzie Geodezji i
Kartografii, 00 926 Warszawa, ul. Wspólna 2;
2) kontakt do inspektora ochrony danych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii: iod@gugik.gov.pl
tel. +48 22 66 18 435 ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o nr ref BDG-ZP.2610.8.2021.GI
prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art.275 pkt 1 ustawy Pzp;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego
nienaruszalność, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza
4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres
obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Na podstawie art. 14 RODO zobowiązuje się wykonawców będących osobami prawnymi lub
jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, do przekazywania osobom,
których dane osobowe pozyskali w celu udostępnienia Zamawiającemu dla potrzeb przeprowadzenia
niniejszego postępowania, treści obowiązku informacyjnego Zamawiającego, o którym mowa w ust.1.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.8.2021.GI
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00117718/01 z dnia 2021-07-16

przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stabilizacji 3 punktów wiekowych,
wykonania pomiarów składowych ziemskiego pola magnetycznego na 19 wiekowych punktach
magnetycznych oraz 10 punktach zdjęcia magnetycznego
i sporządzenia dokumentacji geodezyjnej. W zakres prac wchodzi w szczególności: stabilizacja
3 punktów wiekowych zgodnie z zatwierdzonym projektem przeniesienia punktów wiekowych,
odszukanie punktów istniejących, sprawdzenie stanu znaków geodezyjnych, oczyszczenie wizur
na miry, wykonanie pomiarów elementów pola magnetycznego: deklinacji (D), inklinacji (I) lub
wektora całkowitego natężenia pola (F), uaktualnienie opisów topograficznych oraz
sporządzenie dokumentacji geodezyjnej.
2. Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami, stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi
naukowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert określa rozdział XVI SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres świadczenia rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
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Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, spełniający następujące warunki
udziału w postępowaniu:
1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - w odniesieniu do tego
warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności;
2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów - w odniesieniu do tego warunku w postępowaniu mogą
wziąć udział wykonawcy, którzy będą dysponować na etapie realizacji zamówienia, co najmniej
1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania geodezyjnych pomiarów
podstawowych, o których mowa w art. 43 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.).
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - w odniesieniu do tego warunku
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności;
4) w zakresie zdolności technicznej i zawodowej - w odniesieniu do tego warunku w
postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:
a) wykażą 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 co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu pomiarów
magnetycznych, w tym co najmniej deklinacji magnetycznej,
b) będą dysponować na etapie realizacji zamówienia, co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą
doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej usługi polegającej na pomiarze pola
magnetycznego ziemi, w tym deklinacji magnetycznej,
c) będą dysponować na etapie realizacji zamówienia odpowiednimi urządzeniami technicznymi
do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:
• 1 (jednym) zestawem instrumentów pomiarowych, umożliwiającym pomiar elementów pola
magnetycznego z dokładnością nie gorszą niż: deklinacji magnetycznej – 0,5 minuty, inklinacji
magnetycznej – 0,3 minuty i wektora natężenia pola – 1 nanoTesli (nT);
• 1 (jednym) odbiornikiem satelitarnym GPS (lub GNSS) umożliwiającym wyznaczenie
współrzędnych punktu z dokładnością nie gorszą niż 0,1 m.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w oparciu o treść
art. 58 ustawy Pzp.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu jest spełniony, jeżeli warunek
określony:
1) w ust. 1 pkt 2 - spełni co najmniej jeden z wykonawców samodzielnie,
2) w ust.1 pkt 4 lit. a - spełni co najmniej jeden z wykonawców samodzielnie,
3) w ust.1 pkt 4 lit. b - spełni co najmniej jeden z wykonawców samodzielnie,
4) w ust.1 pkt 4 lit. c - spełni co najmniej jeden z wykonawców samodzielnie lub
zostanie spełniony przez wykonawców łącznie.
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5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w ust.1 niniejszego rozdziału, Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 5. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, złoży następujące podmiotowe
środki dowodowe, aktualne na dzień złożenia:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadających
uprawnienia zawodowe do wykonywania geodezyjnych pomiarów podstawowych, o których mowa w
art. 43 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz.
2052 z późn. zm.) wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Dla każdej osoby wymienionej w
wykazie, należy dołączyć aktualny dokument potwierdzający posiadanie przez te osoby ww.
uprawnień. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ,
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadających
doświadczenie w wykonywaniu usług polegających na pomiarze pola magnetycznego Ziemi, w tym
deklinacji magnetycznej. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ,
3) wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, polegających na wykonaniu pomiarów
magnetycznych, w tym co najmniej deklinacji magnetycznej. Do każdej usługi wymienionej w wykazie
należy dołączyć dokument poprzednich zamawiających, potwierdzający należyte wykonanie usług.
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ,
4) wykaz urządzeń technicznych odpowiednich do wykonania zamówienia, wraz
z informacjami na temat podstawy dysponowania tymi urządzeniami. Wzór wykazu stanowi Załącznik
nr 8 do SWZ.
W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego polegają
na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają te części zamówienia, do realizacji których są
wymagane zdolności, o których mowa w rozdziale VIII ust.4, wraz z ofertą składają wspólne
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5
do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
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6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w oparciu o treść art. 58
ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Jeżeli zostanie
wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający
będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa paragraf 9 ust.3 wzoru
umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-27 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 2. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami przekazywana jest tylko przy
użyciu ePUAPu za pośrednictwem dedykowanego Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-27 14:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-26
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