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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415377-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi skanowania
2016/S 228-415377

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: Arkadiusz Drewniak
E-mail: arkadiusz.drewniak@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:
Cyfryzacja analogowych zdjęć lotniczych BO-ZP.2610.39.2016.GI.CAPAP.
Numer referencyjny: BO-ZP.2610.39.2016.GI.CAPAP

II.1.2) Główny kod CPV
79999100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Cyfryzacja analogowych zdjęć lotniczych wchodzących w skład
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państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz
z pozyskaniem metadanych, wyznaczeniem środków rzutów i plików TFW dla tych zdjęć.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:
Część 1 obejmuje opracowanie Produktów Cyfryzacji dla 147 667 szt. analogowych zdjęć lotniczych;
Część 2 obejmuje opracowanie Produktów Cyfryzacji dla 147 667 szt. analogowych zdjęć lotniczych;
Część 3 obejmuje opracowanie Produktów Cyfryzacji dla 147 666 szt. analogowych zdjęć lotniczych;

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Opracowanie Produktów Cyfryzacji dla 147 667 szt. analogowych zdjęć lotniczych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72312100
72314000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Cyfryzacja analogowych zdjęć lotniczych wchodzących w skład
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz
z pozyskaniem metadanych, wyznaczeniem środków rzutów i plików TFW dla tych zdjęć.
Część 1 obejmuje opracowanie Produktów Cyfryzacji dla 147 667 szt. analogowych zdjęć lotniczych.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 515
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: POPC.02.01.00-00-0037/15-00 z dnia 16.11.2015 r.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Projekt CAPAP – Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Opracowanie Produktów Cyfryzacji dla 147 667 szt. analogowych zdjęć lotniczych
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72312100
72314000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Cyfryzacja analogowych zdjęć lotniczych wchodzących w skład
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz
z pozyskaniem metadanych, wyznaczeniem środków rzutów i plików TFW dla tych zdjęć.
Część 2 obejmuje opracowanie Produktów Cyfryzacji dla 147 667 szt. analogowych zdjęć lotniczych.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 515
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: POPC.02.01.00-00-0037/15-00 z dnia 16.11.2015 r.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Projekt CAPAP – Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Opracowanie Produktów Cyfryzacji dla 147 666 szt. analogowych zdjęć lotniczych
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72312100
72314000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:



Dz.U./S S228
25/11/2016
415377-2016-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 8

25/11/2016 S228
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 8

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Cyfryzacja analogowych zdjęć lotniczych wchodzących w skład
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz
z pozyskaniem metadanych, wyznaczeniem środków rzutów i plików TFW dla tych zdjęć.
Część 3 obejmuje opracowanie Produktów Cyfryzacji dla 147 66 szt. analogowych zdjęć lotniczych.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 515
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: POPC.02.01.00-00-0037/15-00 z dnia 16.11.2015 r.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Projekt CAPAP – Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej.

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:
Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu- i którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z
powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Zamawiający uzna, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z postępowania, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i
dokumentów wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp. Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ), celem potwierdzenia wykazania warunku o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnienia
warunków udziału w postępowaniu;Zamawiający załącza do SIWZ Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
(JEDZ) – plik „JEDZ espd GUGiK [39].xml oświadczenia stanowiący załącznik nr 4a do SIWZ, opracowany w
oparciu o formularz ustanowiony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie
art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust 3 dyrektywy 2014/25/UE; W celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
3.1 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; 3.2.aktualnego
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wobec Wykonawcy nie
wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem
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podatków lub opłat wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3.3.
aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że wobec Wykonawcy
nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert; 3.4. 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. 3.5 informacji w odniesieniu
do przynależności do grupy kapitałowej: 3.5.1 Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór Informacji w odniesieniu do przynależności
do grupy kapitałowej stanowiący – załącznik nr 6 do SIWZ. 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: 6.1. w zakresie wymagania
określonego w punkcie 3.2. – 3.4 niniejszego rozdziału Wykonawca składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce za-mieszkania, 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.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
C.d sekcja III.1.1 6.2. w zakresie wymagania określonego w punkcie 3.1. Wykonawca składa 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 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 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 gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż dla:
— części nr 1- 100 000 PLN;
— części nr 2-100 000 PLN;
— części nr 3-100 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego
warunku aby Wykonawca:
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1.2.3.1. 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:
1) co najmniej 1 (jednej) usługi polegającej na
przetworzeniu do postaci cyfrowej zdjęć lotniczych w
liczbie co najmniej 10 000 szt.,
Uwaga: W przypadku gdy wymagane prace są częścią
większych zamówień dotyczących szerszego zakresu
prac, należy bezwzględnie podać tylko wartość
dotyczącą wymaganego asortymentu prac i tylko te prace należy wymienić.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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 (EFTA),
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane.

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: 04/01/2017
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: 04/01/2017
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Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2,
00-926 Warszawa pokój nr 3108.

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:
Termin wykonania zamówienia:
Cześć 1
Etap 1 – 10 000 Materiałów PZGiK podlegających cyfryzacji – 43 dni od dnia zawarcia umowy
Etap 2 – 6 000 Materiałów PZGiK podlegających cyfryzacji – 104 dni od dnia zawarcia umowy
Etap 3 – 12 000 Materiałów PZGiK podlegających cyfryzacji – 181 dni od dnia zawarcia umowy
Etap 4 – 38 000 Materiałów PZGiK podlegających cyfryzacji – 288 dni od dnia zawarcia umowy
Etap 5 – 44 000 Materiałów PZGiK podlegających cyfryzacji – 408 dni od dnia zawarcia umowy
Etap 6 – 37 667 Materiałów PZGiK podlegających cyfryzacji – 515 dni od dnia zawarcia umowy
Zamówienie zostanie zrealizowane nie później niż do 31.8.2018.
Cześć 2
Etap 1 – 10 000 Materiałów PZGiK podlegających cyfryzacji – 43 dni od dnia zawarcia umowy
Etap 2 – 12 000 Materiałów PZGiK podlegających cyfryzacji – 135 dni od dnia zawarcia umowy
Etap 3 – 12 000 Materiałów PZGiK podlegających cyfryzacji – 212 dni od dnia zawarcia umowy
Etap 4 – 38 000 Materiałów PZGiK podlegających cyfryzacji – 318 dni od dnia zawarcia umowy
Etap 5 – 46 000 Materiałów PZGiK podlegających cyfryzacji – 439 dni od dnia zawarcia umowy
Etap 6 – 29 667 Materiałów PZGiK podlegających cyfryzacji – 515 dni od dnia zawarcia umowy
Zamówienie zostanie zrealizowane nie później niż do 31.8.2018.
Cześć 3
Etap 1 – 10 000 Materiałów PZGiK podlegających cyfryzacji – 43 dni od dnia zawarcia umowy
Etap 2 – 19 000 Materiałów PZGiK podlegających cyfryzacji – 165 dni od dnia zawarcia umowy
Etap 3 – 24 000 Materiałów PZGiK podlegających cyfryzacji – 242 dni od dnia zawarcia umowy
Etap 4 – 38 000 Materiałów PZGiK podlegających cyfryzacji – 349 dni od dnia zawarcia umowy
Etap 5 – 44 000 Materiałów PZGiK podlegających cyfryzacji – 469 dni od dnia zawarcia umowy
Etap 6 – 12 666 Materiałów PZGiK podlegających cyfryzacji – 515 dni od dnia zawarcia umowy
1. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529 oraz 2015 poz. 1830) lub
osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub faksu +48 22 628 34 67. lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz.
1422, 2015 poz. 1844 oraz 2016 poz. 147 i 615) pod adresem e-maildyr.generalny@gugik.gov.pl 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
dla części 1- 20 000 PLN -(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
dla części 2- 20 000 PLN -(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
dla części 3- 20 000 PLN -(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
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2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
— kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2014 poz. 1804 oraz 2015 poz. 978 i 1240).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy NBP rachunek nr: 17 1010
1010 0007 5213 9120 0000 z dopiskiem „Wadium nr referencyjny: BO-ZP.2610.39.2016.GI.CAPAP
Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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:
23/11/2016
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