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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: Piotr Ciechanowski
Tel.:  +48 225631461
E-mail: piotr.ciechanowski@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:
Dostosowanie danych o sieci uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
Numer referencyjny: BO-ZP.2610.3.2017.GI.GESUT

II.1.2) Główny kod CPV
72314000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące realizacji zadania, określonego w projekcie K-GESUT
– Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego dostosowania danych
o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT celem
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włączenia tych baz do krajowej bazy GESUT, o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989
r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629), poprzez:
1) utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT w wybranych jednostkach ewidencyjnych lub obrębach
ewidencyjnych,
2) dostosowanie istniejącej powiatowej bazy GESUT do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym
danych GESUT w wybranych jednostkach ewidencyjnych lub obrębach ewidencyjnych,
c) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 18 929 891.03 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
powiat miechowski i brzeski (województwo małopolskie)
Część nr: 42

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000
72312100
71354300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Dotyczy powiatu miechowskiego i brzeskiego w województwie małopolskim.
Przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące realizacji zadania określonego w projekcie K-GESUT –
Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego dostosowania danych
o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT celem
włączenia tych baz do krajowej bazy GESUT, o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989
r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629), poprzez:
a) utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT,
c) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia rękojmi / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 242 534.96 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/08/2018
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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: tak
Opis opcji:
1. Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT
2. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiajacego, w przypadku nieskorzystania lub
niewykorzystania w pełnym zakresie 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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.01.00-00-0027/15-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajace zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez
państwa członkowkie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kóre Zamawijacy zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
powiat krakowski oraz miasto Kraków (województwo małopolskie)
Część nr: 43

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000
72312100
71354300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Dotyczy powiatu krakowskiego i miasta Kraków w województwie małopolskim.
Przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące realizacji zadania określonego w projekcie K-GESUT –
Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego dostosowania danych
o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT celem
włączenia tych baz do krajowej bazy GESUT, o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989
r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629), poprzez:
a) utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT,
b) dostosowanie istniejącej powiatowej bazy GESUT do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym
danych GESUT (dotyczy wyłącznie miasta Kraków),
c) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia rękojmi / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 543 998.37 PLN

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: tak
Opis opcji:
1. Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT
2. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiajacego, w przypadku nieskorzystania lub
niewykorzystania w pełnym zakresie 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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.01.00-00-0027/15-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajace zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez
państwa członkowkie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kóre Zamawijacy zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
powiat olkuski i bocheński (województwo małopolskie)
Część nr: 44

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000
72312100
71354300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Dotyczy powiatu olkuskiego i bocheńskiego w województwie małopolskim.
Przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące realizacji zadania określonego w projekcie K-GESUT –
Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego dostosowania danych
o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT celem
włączenia tych baz do krajowej bazy GESUT, o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989
r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629), poprzez:
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a) utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT,
b) dostosowanie istniejącej powiatowej bazy GESUT do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym
danych GESUT (dotyczy wyłącznie powiatu bocheńskiego),
c) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia rękojmi / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 313 510.57 PLN

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: tak
Opis opcji:
1. Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT
2. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiajacego, w przypadku nieskorzystania lub
niewykorzystania w pełnym zakresie 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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.01.00-00-0027/15-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajace zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez
państwa członkowkie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kóre Zamawijacy zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
powiat dąbrowski, limanowski, wielicki (województwo małopolskie)
Część nr: 45

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000
72312100
71354300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
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II.2.4) Opis zamówienia:
Dotyczy powiatu dąbrowskiego, limanowskiego, wielickiego w województwie małopolskim.
Przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące realizacji zadania określonego w projekcie K-GESUT –
Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego dostosowania danych
o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT celem
włączenia tych baz do krajowej bazy GESUT, o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989
r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629), poprzez:
a) utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT,
b) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia rękojmi / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 720 604.88 PLN

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: tak
Opis opcji:
1. Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT
2. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiajacego, w przypadku nieskorzystania lub
niewykorzystania w pełnym zakresie 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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.01.00-00-0027/15-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajace zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez
państwa członkowkie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kóre Zamawijacy zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
powiat tarnowski, nowosądecki (województwo małopolskie)
Część nr: 46

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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72314000
72312100
71354300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Dotyczy powiatu tarnowskiego i nowosądeckiego w województwie małopolskim.
Przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące realizacji zadania określonego w projekcie K-GESUT –
Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego dostosowania danych
o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT celem
włączenia tych baz do krajowej bazy GESUT, o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989
r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629), poprzez:
a) utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT,
b) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia rękojmi / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 432 866.67 PLN

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: tak
Opis opcji:
1. Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT
2. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiajacego, w przypadku nieskorzystania lub
niewykorzystania w pełnym zakresie 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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.01.00-00-0027/15-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajace zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez
państwa członkowkie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kóre Zamawijacy zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
powiat kołobrzeski (województwo zachodniopomorskie)
Część nr: 47

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000
72312100
71354300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Dotyczy powiatu kołobrzeskiego w województwie zachodniopomorskim.
Przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące realizacji zadania określonego w projekcie K-GESUT –
Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego dostosowania danych
o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT celem
włączenia tych baz do krajowej bazy GESUT, o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989
r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629), poprzez:
a) utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT,
b) dostosowanie istniejącej powiatowej bazy GESUT do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym
danych GESUT,
c) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia rękojmi / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 030 840.64 PLN

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: tak
Opis opcji:
1. Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT
2. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiajacego, w przypadku nieskorzystania lub
niewykorzystania w pełnym zakresie prawa opcji.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej



9 / 22

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.01.00-00-0027/15-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez
państwa członkowkie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kóre Zamawijacy zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
powiat koszaliński (województwo zachodniopomorskie)
Część nr: 48

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000
72312100
71354300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Dotyczy powiatu koszalińskiego w województwie zachodniopomorskim.
Przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące realizacji zadania określonego w projekcie K-GESUT –
Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego dostosowania danych
o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT celem
włączenia tych baz do krajowej bazy GESUT, o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989
r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629), poprzez:
a) utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT,
b) dostosowanie istniejącej powiatowej bazy GESUT do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym
danych GESUT,
c) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia rękojmi / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 311 900.40 PLN

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: tak
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Opis opcji:
1. Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT
2. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiajacego, w przypadku nieskorzystania lub
niewykorzystania w pełnym zakresie 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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.01.00-00-0027/15-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez
państwa członkowkie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kóre Zamawijacy zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
powiat szczeciniecki (województwo zachodniopomorskie)
Część nr: 49

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000
72312100
71354300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Dotyczy powiatu szczecinieckiego w województwie zachodniopomorskim.
Przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące realizacji zadania określonego w projekcie K-GESUT –
Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego dostosowania danych
o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT celem
włączenia tych baz do krajowej bazy GESUT, o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989
r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629), poprzez:
a) utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT,
b) dostosowanie istniejącej powiatowej bazy GESUT do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym
danych GESUT,
c) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia rękojmi / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 402 223.56 PLN
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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: tak
Opis opcji:
1. Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT
2. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiajacego, w przypadku nieskorzystania lub
niewykorzystania w pełnym zakresie 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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.01.00-00-0027/15-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez
państwa członkowkie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kóre Zamawijacy zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
powiat drawski (województwo zachodniopomorskie)
Część nr: 50

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000
72312100
71354300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Dotyczy powiatu drawskiego w województwie zachodniopomorskim.
Przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące realizacji zadania określonego w projekcie K-GESUT –
Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego dostosowania danych
o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT celem
włączenia tych baz do krajowej bazy GESUT, o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989
r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629), poprzez:
a) utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT,
b) dostosowanie istniejącej powiatowej bazy GESUT do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym
danych GESUT,
c) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia rękojmi / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 496 980.90 PLN

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: tak
Opis opcji:
1. Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT
2. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiajacego, w przypadku nieskorzystania lub
niewykorzystania w pełnym zakresie 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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.01.00-00-0027/15-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez
państwa członkowkie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kóre Zamawijacy zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
powiat policki (województwo zachodniopomorskie)
Część nr: 51

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000
72312100
71354300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Dotyczy powiatu polickiego w województwie zachodniopomorskim.
Przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące realizacji zadania określonego w projekcie K-GESUT –
Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego dostosowania danych
o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT celem
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włączenia tych baz do krajowej bazy GESUT, o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989
r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629), poprzez:
a) utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT,
b) dostosowanie istniejącej powiatowej bazy GESUT do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym
danych GESUT,
c) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia rękojmi / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 628 989.43 PLN

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: tak
Opis opcji:
1. Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT
2. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiajacego, w przypadku nieskorzystania lub
niewykorzystania w pełnym zakresie 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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.01.00-00-0027/15-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez
państwa członkowkie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kóre Zamawijacy zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
powiat choszczeński (województwo zachodniopomorskie)
Część nr: 52

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000
72312100
71354300
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Dotyczy powiatu choszczeńskiego w województwie zachodniopomorskim.
Przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące realizacji zadania określonego w projekcie K-GESUT –
Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego dostosowania danych
o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT celem
włączenia tych baz do krajowej bazy GESUT, o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989
r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629), poprzez:
a) utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT,
b) dostosowanie istniejącej powiatowej bazy GESUT do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym
danych GESUT,
c) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia rękojmi / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 185 733.33 PLN

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: tak
Opis opcji:
1. Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT
2. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiajacego, w przypadku nieskorzystania lub
niewykorzystania w pełnym zakresie 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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.01.00-00-0027/15-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez
państwa członkowkie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kóre Zamawijacy zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Miasto Legnica (województwo dolnośląskie)
Część nr: 53

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000
72312100
71354300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Dotyczy miasta Legnica w województwie dolnośląskim.
Przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące realizacji zadania określonego w projekcie K-GESUT –
Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego dostosowania danych
o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT celem
włączenia tych baz do krajowej bazy GESUT, o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989
r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629), poprzez:
a) utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT,
b)) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia rękojmi / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 752 504.06 PLN

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: tak
Opis opcji:
1. Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT
2. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiajacego, w przypadku nieskorzystania lub
niewykorzystania w pełnym zakresie 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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.01.00-00-0027/15-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez
państwa członkowkie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kóre Zamawijacy zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Miasto Wałbrzych (województwo dolnośląskie)
Część nr: 72

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000
72312100
71354300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Dotyczy miasta Wałbrzycha w województwie dolnośląskim.
Przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące realizacji zadania określonego w projekcie K-GESUT –
Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego dostosowania danych
o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT celem
włączenia tych baz do krajowej bazy GESUT, o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989
r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629), poprzez:
a) utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT,
b) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia rękojmi / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 841 479.67 PLN

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: tak
Opis opcji:
1. Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT
2. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiajacego, w przypadku nieskorzystania lub
niewykorzystania w pełnym zakresie prawa opcji.
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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.02.01.00-00-0027/15-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez
państwa członkowkie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kóre Zamawijacy zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Miasto Jelenia Góra (województwo dolnośląskie)
Część nr: 73

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000
72312100
71354300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Dotyczy miasta Jelenia Góra w województwie dolnośląskim.
Przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące realizacji zadania określonego w projekcie K-GESUT –
Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego dostosowania danych
o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT celem
włączenia tych baz do krajowej bazy GESUT, o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989
r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629), poprzez:
a) utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT,
b) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia rękojmi / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 025 723.59 PLN

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: tak
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Opis opcji:
1. Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT
2. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiajacego, w przypadku nieskorzystania lub
niewykorzystania w pełnym zakresie 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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.01.00-00-0027/15-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez
państwa członkowkie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kóre Zamawijacy zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

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;
4. Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 22 oraz art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp,
5. Wykonawca wraz z ofertą składa:
a) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), celem potwierdzenia
wykazania warunku o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku gdy wykonawca polega na zasobach innego podmiotu 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.
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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
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
SZczegółowe wymogi określone zostały w SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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
2. 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.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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, co
najmniej 2 (dwiema) usługami, polegającymi na założeniu mapy zasadniczej w postaci wektorowej dla co
najmniej jednej jednostki ewidencyjnej lub na utworzeniu zbiorów danych GESUT lub na utworzeniu zbiorów
danych BDOT500, przy czym łączna wartość tych usług nie może być mniejsza niż 200 000,00 PLN brutto, a
wartość każdej z usług nie może być mniejsza niż 50 000,00 PLN brutto.
2. Wykonawca będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
odrębnie dla każdej części, które spełniają następujące wymagania:
1) Kierownik prac w zakresie GESUT (1 osoba):
a) posiada znajomość metodyki zarządzania projektami PRINCE2 lub równoważnej, przy czym przez metodykę
równoważną rozumie się metodykę powszechnie stosowaną (stosowanie nie wymaga opłat autorskich) i
publicznie dostępną (opis metodyki jest opublikowany i szeroko dostępny), która stanowi zbiór reguł i zasad
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postępowania stanowiący spójne pojęciowo podejście do wykonywania i zarządzania projektem oraz umożliwia
adaptację do specjalnych potrzeb organizacji, programu lub projektu;
b) posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy pgik,
c) w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika przy realizacji
2 (dwóch) zakończonych usług, polegających na założeniu mapy zasadniczej w postaci wektorowej dla co
najmniej jednej jednostki ewidencyjnej lub utworzeniu zbiorów danych GESUT lub utworzeniu zbiorów danych
BDOT500, przy czym wartość każdej z tych usług nie może być mniejsza niż 50 000,00 PLN brutto;
2) Specjalista ds. GESUT (min. 3 osoby):
a) posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy pgik,
b) w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył jako specjalista przy
realizacji 1 (jednej) zakończonej usługi, polegającej na założeniu mapy zasadniczej w postaci wektorowej dla co
najmniej jednej jednostki ewidencyjnej lub utworzeniu zbiorów danych GESUT lub utworzeniu zbiorów danych
BDOT500 o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto.
Szczegółowe wymogi dotyczące wymagań zostały określone w SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
Osoby wykonując zamówienie zobowiazane są posiadać uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt
1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: 16/05/2017
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
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/05/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Sala kolegialna w Głownym Urzędzie Geodezji i Kartografii. Warszawa, ul. Współna 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. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez
państwa członkowkie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kóre Zamawiajacy zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
2. termin zwiazania ofertą wynosi 90 dni.
3. Zamawiajacy zastosuje procedurę odwróconą o której moiwa w art. 24aa ustawy PZP.
4. Zamawiajacy na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego
zamówienia może udzielić zamówienia polegajace na powtórzeniu podobnych usług jak zlecone w ramach
zamówienia podstawowego.
5. Zamawiający będzie wymagał wniesienia wadium w wysokości:
• Część 42 – 17 000 zł (siedemnaście tysięcy złotych),
• Część 43 – 34 000 zł (trzydzieści cztery tysiące złotych),
• Część 44 – 18 000 zł (osiemnaście tysięcy złotych),
• Część 45 – 24 000 zł (dwadzieścia cztery złotych),
• Część 46 – 33 000 zł (trzydzieści trzy tysiące złotych),
• Część 47 – 14 000 zł (czternaście tysięcy złotych),
• Część 48 – 18 000 zł (osiemnaście tysięcy złotych),
• Część 49 – 19 000 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych),
• Część 50 – 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),
• Część 51 – 9 000 zł (dziewięć tysięcy złotych),
• Część 52 – 16 000 zł (szesnaście tysięcy złotych),
• Część 53 – 11 000 zł (jedenaście tysięcy złotych),
• Część 72 – 12 000 zł (dwanaście tysięcy złotych),
• Część 73 – 14 000 zł (czternaście tysięcy złotych),

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
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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:
Odwołanie wnosi się:
1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiącej podstawę jego
wniesienia jeżelki zostały przesąłne w sposób określony w art 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamóień
publicznych albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego , także wobec postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
3. wobec innych nie wymienionych wyżej czynnosci w terminie 10 dni nod dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.

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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