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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401274-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania
2018/S 177-401274

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
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: dyr.generalny@gugik.gov.pl 
Faks:  +48 226283467
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gugik.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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:
Usługi administracji oraz asysty technicznej i konserwacji dla Uniwersalnego Modułu Mapowego
Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.15.2018.IZ

II.1.2) Główny kod CPV
72260000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:dyr.generalny@gugik.gov.pl
http://www.gugik.gov.pl
http://www.gugik.gov.pl
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Rozbudowa i administracja Uniwersalnego Modułu Mapowego oraz Modułu SDI
W ilości nie większej niż 11 575 roboczogodzin, na podstawie potrzeb Zamawiającego, zgodnie z procedurą
zamówienia usług opisaną w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), w tym:
a) 6 060 w ramach zamówienia podstawowego,
b) 5 515 w ramach prawa opcji.;
2. Zapewnienie świadczenia usługi Asysty Technicznej i Konserwacji, dla oprogramowania dostarczonego w
ramach Uniwersalnego Modułu Mapowego (UMM) i Modułu SDI:
a) w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy z zachowaniem ciągłości usługi Asysty Technicznej i
Konserwacji w ramach zamówienia podstawowego,
b) w okresie 6 miesięcy z zachowaniem ciągłości usługi Asysty Technicznej i Konserwacji w ramach prawa
opcji.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Budowa i administracja Uniwersalnego Modułu Mapowego oraz Modułu SDI
W ilości nie większej niż 11 575 roboczogodzin, na podstawie potrzeb Zamawiającego, zgodnie z procedurą
zamówienia usług opisaną w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), w tym:
a) 6 060 w ramach zamówienia podstawowego,
b) 5 515 w ramach prawa opcji.;
2. Zapewnienie świadczenia usługi Asysty Technicznej i Konserwacji, dla oprogramowania dostarczonego w
ramach Uniwersalnego Modułu Mapowego (UMM) i Modułu SDI:
a) w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy z zachowaniem ciągłości usługi Asysty Technicznej i
Konserwacji w ramach zamówienia podstawowego,
b) w okresie 6 miesięcy z zachowaniem ciągłości usługi Asysty Technicznej i Konserwacji w ramach prawa
opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba prezentacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 22/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje zastosowanie prawa opcji.
2. Realizacja opcjonalnego przedmiotu zamówienia nastąpi po uprzednim przesłaniu przez Zamawiającego
informacji do Wykonawcy o uruchomieniu opcjonalnego przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający informuje, że może nie skorzystać z prawa opcji w szczególności w przypadku nieuzyskania
środków finansowych na ten cel. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu
nieskorzystania z prawa opcji

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert a
następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza według kryterium
oceny ofert określonych w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

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:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ustawy Pzp nie podlegają
wykluczeniu z udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą
brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust 1 pkt 12-23 i art. 24
ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i
dokumentów wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust.
5 pkt 1 ustawy Pzp.Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę w stosunku
do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U z 2015 r. poz. 978,
1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015
r. poz. 233, 978, 1166 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615)2..Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający wymaga załączenia do
oferty:1) oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej: „JEDZ”,
wypełnionego w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.
a) Wykonawca składa oświadczenie w formie JEDZ, celem potwierdzenia wykazania warunku o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu;b) JEDZ stanowi Załącznik nr 4 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;c)
oświadczenie winno potwierdzać stan faktyczny na dzień składania ofert;d) Wykonawca może wykorzystać
w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie
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zamówienia;e) informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełniania warunki udziału w postępowaniu. W odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia sekcji α.UWAGA:Wymóg złożenia oświadczenia
JEDZ dotyczy również:1) Wykonawców - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - składa każdy z Wykonawców (konsorcjantów);2) podmiotów trzecich - JEDZ podmiotu trzeciego
składa Wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca
korzysta z zasobów podmiotu trzeciego; JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia
dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia,
jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie.FORMA SKŁADANIA JEDZ:1) Wykonawca przygotowuje
dokument elektroniczny, wypełniając JEDZ przy pomocy narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi
lub oprogramowania. 2) Aby wypełnić JEDZ w wersji elektronicznej (eESPD) należy otworzyć plik JEDZ w
wersji .html, zapisać go na swoim dysku, następnie po uruchomieniu strony http://ec.europa.eu/growth/espd,
wyborze języka polskiego, wyborze opcji „Jestem wykonawcą” należy korzystając z opcji „zaimportować ESPD”
wczytać zapisany na dysku JEDZ i postępować dalej zgodnie z instrukcjami (podpowiedziami

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Cd.sekcji III.1.1) Po zamieszczeniu w JEDZ wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego
W SIWZ Wykonawca generuje oświadczenie JEDZ w formacie .pdf i zobowiązany jest podpisać go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, (oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz
podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie
w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.) wystawionym przez
dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis
elektroniczny spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.
4) Dostawcy kwalifikowanych usług zaufania, tj. podmioty udostępniające usługę kwalifikowanego podpisu
elektronicznego, wpisane są do rejestru Narodowego Centrum Certyfikacji.
Stworzony i wygenerowany przez Wykonawcę dokument elektroniczny JEDZ po podpisaniu kwalifikowanym
podpisem elektronicznym powinien zostać zaszyfrowany (opatrzony hasłem dostępowym). W tym celu
Zamawiający wymaga korzystania
Z dostępnego na rynku narzędzia na licencji open-source 7-Zip. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku
JEDZ w treści oferty składanej w formie pisemnej.
5) Wykonawca przesyła podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
I zaszyfrowany JEDZ na adres poczty elektronicznej – zam-pub@gugik.gov.pl . Oświadczenie JEDZ musi
zostać złożone w taki sposób, by dokument dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6) W treści wiadomości Wykonawca musi wskazać nr referencyjny i nazwę postępowania, którego JEDZ
dotyczy oraz nazwę Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na jego identyfikację.
7) W przypadku wezwania do uzupełnienia JEDZ na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca przesyła
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej. W takim
przypadku nie jest wymagane szyfrowanie JEDZ.
8) Zamawiający informuje, iż maksymalny rozmiar wiadomości przesyłanej wraz
Z załącznikami pocztą elektroniczną nie może przekroczyć rozmiaru 20Mb.
3.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca, na wezwanie
Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp złoży:
1) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym

http://ec.europa.eu/growth/espd
mailto:zam-pub@gugik.gov.pl


Dz.U./S S177
14/09/2018
401274-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 11

14/09/2018 S177
https://ted.europa.eu/
TED

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

5 / 11

W art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2) aktualny odpis 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 Pzp;
3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
W sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne -;UWAGA:Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1 - 4.
5) Oświadczenie w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej: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
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Cd. sekcji III.1.2.że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej .Jeżeli
Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp zobowiązany
jest oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 3 udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym
celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda: 1) w przypadku
warunków, o których mowa - dokumentów;2) oświadczenia Wykonawcy określającego:a) zakres dostępnych
Wykonawcy zasobów innego podmiotu,b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą Zamawiający żąda załączenia do oferty pełnomocnictwa (oryginał dokumentu)
do podpisania oferty, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych
wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty
należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców,
upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych. Dokumenty sporządzone w języku
obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.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:1) w zakresie wymagania określonego w ust. 3 pkt 1 Wykonawca składa informację z
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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 ustawy Pzp;2) w zakresie wymagania określonego w ust. 3 pkt 2 Wykonawca składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.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. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na
zasobach których Wykonawca polega w zakresie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu –
kopie dokumentów dotyczących od odpowiednio Wykonawcy

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże się, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: a) co najmniej jedną usługę polegającą
na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu GIS wykorzystującego do publikacji danych serwer danych
przestrzennych oraz posiadającego usługę WMS (ang. Web Map Service) i WFS (ang. Web Feature Service)
w zakresie polegającym na udostępnianiu obrazów map i danych dla zewnętrznych aplikacji/serwisów
internetowych; b) co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu i wdrożeniu systemu integrującego
systemy informatyczne w architekturze SOA (Service Oriented Architecture); c) co najmniej jedną usługę
polegającą na integracji systemu GIS z co najmniej trzema systemami dziedzinowymi, z wykorzystaniem
interfejsu programistycznego Uwaga: usługi wymienione mogą być wykonane w ramach jednego lub odrębnych
zamówień. W przypadku wykazania wymienionych wyżej usług w jednym lub kilku zamówieniach wykonawca
musi określić w wykazie zakres wymienionych wyżej usług. Uwaga: Wykonawca w wykazie usług zobowiązany
jest podać tylko te główne usługi, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał konkretne usługi na potwierdzenie spełnienia powyższego
warunku, a nie zawierał zapisy typu „zgodne z SIWZ” lub wpisywał wymagania podane przez Zamawiającego
na zasadzie „kopiuj-wklej”. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia
następującymi osobami: 1) Kierownik projektu (1 osoba): a) wykształcenie wyższe; b) udział jako kierownik
projektu w okresie ostatnich 3 lat w co najmniej jednym projekcie informatycznym, zakończonym do dnia
składania ofert, polegającym na budowie bazodanowych systemów informatycznych; c) posiada kwalifikacje
w zakresie zarządzania projektami. 2) Specjalista ds. Architektury Systemów Informatycznych (1 osoba): a)
wykształcenie wyższe; b) udział w jednym projekcie polegającym na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu
informatycznego w architekturze SOA (Service Oriented Architecture); c) udział w okresie ostatnich 3 lat w roli
architekta systemu informatycznego, w co najmniej jednym projekcie, zakończonym do dnia składania ofert,
obejmującym wykonanie systemu informatycznego, zawierającego podsystem GIS umożliwiający przetwarzanie
i zarządzanie danymi przestrzennymi; d) znajomość standardów technicznych w zakresie geodezji i kartografii.
3) Specjalista ds. analizy systemów informatycznych (minimum 1 osoba): a) wykształcenie wyższe; b)
udział w ciągu ostatnich 3 lat jako analityk lub projektant w co najmniej jednym projekcie informatycznym,
zakończonym do dnia składania ofert, polegającym na budowie bazodanowych systemów informatycznych,
zawierających podsystem GIS; c) znajomość norm i standardów technicznych dotyczących infrastruktury
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informacji przestrzennej; d) znajomość przepisów wykonawczych do dyrektywy INSPIRE. 4) Specjalista ds.
GIS (minimum 1 osoba): a) wykształcenie wyższe; b) udział w ciągu ostatnich 3 lat w co najmniej jednym
projekcie informatycznym, zakończonym do dnia składania ofert, polegającym na budowie systemu GIS
jako specjalista ds. GIS, gdzie zakres jego obowiązków dotyczył aktywnego udziału w procesie realizacji
projektu na wszystkich jego etapach, w tym merytoryczny wkład co najmniej w projektowanie baz danych,
analizę danych źródłowych dla systemu informatycznego, przetwarzanie danych na etapie zasilenia oraz
kontrolę poprawności przygotowania bazy danych systemu informatycznego; c) znajomość norm i standardów
technicznych dotyczących infrastruktury informacji przestrzennej; d) znajomość przepisów wykonawczych
do dyrektywy INSPIRE; e) znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami
wykonawczymi. 5) Specjalista ds. programowania (minimum 1 osoba) a) wykształcenie wyższe; b) udział w
ciągu ostatnich 3 lat w co najmniej jednym projekcie informatycznym, zakończonym do dnia składania ofert,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Cd.III.1.3.polegającym na budowie systemu do przetwarzania i zarządzania danymi przestrzennymi, jako
specjalista ds. programowania, gdzie zakres obowiązków dotyczył implementacji/rozwoju aplikacji typu GIS; c)
znajomość norm i standardów technicznych dotyczących infrastruktury informacji przestrzennej;
d) znajomość przepisów wykonawczych do dyrektywy INSPIRE. Uwaga: W przypadku wymagań dotyczących
potencjału kadrowego Zamawiający nie dopuszcza wystąpienia tej samej osoby kilkukrotnie w różnych rolach w
złożonej ofercie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał konkretne informacje na temat wymienionych
osób potwierdzające spełnienie powyższych warunków, a nie zawierał zapisy typu „zgodne z SIWZ” lub
wpisywał wymagania podane przez Zamawiającego na zasadzie „kopiuj-wklej”.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w oparciu o treść art. 23 ustawy Pzp. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:1) warunek określony
w ust. 1 niniejszego rozdziału, winien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie;
2) warunki określone w ust. 2 zostaną spełnione, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie będą
je spełniać łącznie;3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego
w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp złoży
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 przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
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 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.;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
W szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat 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.
Wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości: 50.000,00- (pięćdziesiąt tysięcy
złotych).
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2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
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 dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. 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:
BDG-ZP.2610.15.2018.IZ”.
Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego.

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:
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej
„zabezpieczeniem” w wysokości 5 % wartości brutto umowy.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 w banku: NBP Nr 17 1010 1010 0007
5213 9120 0000 z

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)
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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: 23/10/2018
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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/10/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Siedziba Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju 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:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 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:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 00-926 Warszawa, ul.
Wspólna 2/.
Inspektorem ochrony danych osobowych w /Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii/ jest Pan/Pani /Rafał
Kanecki, kontakt: iod@gugik.gov.pl , +48 22 66 18 435;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie/
„Usługi administracji oraz asysty technicznej i konserwacji dla Uniwersalnego Modułu Mapowego” nr
referencyjny BO-ZP.2610.15.2018.GI prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

mailto:iod@gugik.gov.pl


Dz.U./S S177
14/09/2018
401274-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 10 / 11

14/09/2018 S177
https://ted.europa.eu/
TED

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

10 / 11

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;
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.

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:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi,
zgodnie z rozdziałem 2, dział VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes
W uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
Lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju
podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ust. 6 zdanie drugie, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone
W przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
11. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy
Z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481) jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania.
13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu
może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r.
Poz. 1822, z późn. zm.).
14. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
15. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

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:
11/09/2018
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