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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229759-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi szkolenia specjalistycznego
2017/S 114-229759

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

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

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: 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
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „K-GESUT – Krajowa baza danych
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu”.
Numer referencyjny: BO-ZP.2610.18.2017.GI.GESUT

II.1.2) Główny kod CPV
80510000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:adrian.przepiorka@gugik.gov.pl
http://www.gugik.gov.pl
www.gugik.gov.pl
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Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla
760 pracowników powiatowych, miejskich i gminnych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz
15 pracowników z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, w zakresie możliwości wykorzystania rezultatów osiągniętych w ramach projektu „K-GESUT
– Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu” i upowszechniania wiedzy z zakresu
jakości danych i systemów informacji przestrzennej. Usługa obejmuje również identyfikację i analizę „Dobrych
praktyk” związanych
z utworzeniem inicjalnej bazy danych GESUT, uzgodnieniem inicjalnej bazy danych GESUT,
a w szczególności z aktualizacją powiatowej bazy GESUT i potrzeb wynikających z systematycznego
przekazywania danych do krajowej bazy GESUT, a także zebranie „Dobrych praktyk” w formie prezentacji
multimedialnych w ramach projektu.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 074 807.32 PLN

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
79632000
80521000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Na obszarze Polski, szczegóły określono w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla
760 pracowników powiatowych, miejskich i gminnych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz
15 pracowników z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, w zakresie możliwości wykorzystania rezultatów osiągniętych w ramach projektu „K-GESUT
– Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu” i upowszechniania wiedzy z zakresu
jakości danych i systemów informacji przestrzennej. Usługa obejmuje również identyfikację i analizę „Dobrych
praktyk” związanych
z utworzeniem inicjalnej bazy danych GESUT, uzgodnieniem inicjalnej bazy danych GESUT,
a w szczególności z aktualizacją powiatowej bazy GESUT i potrzeb wynikających z systematycznego
przekazywania danych do krajowej bazy GESUT, a także zebranie „Dobrych praktyk” w formie prezentacji
multimedialnych w ramach projektu.
Przedmiotowe zamówienie wynika z zakresu rzeczowego ww. projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość
e-usług publicznych”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba Przeszkolonych osób / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
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Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 074 807.32 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/07/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zamówienie jest realizowane w ramach projektu K-GESUT – Krajowa
baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i wynika z porozumienia o dofinansowanie nr
POPC.02.01.00-00-0027/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. może unieważnić postępowanie jeżeli zajdą okoliczności
określone w przytoczonym artykule ustawy.
Zamawiający przewiduje zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

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:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny
Spełnianie warunków udziału w postępowania oraz brak podstaw do wykluczenia:
Wykonawca składa oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), celem
potwierdzenia wykazania warunku
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. aktualnej informacji 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:
3.1 Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie



Dz.U./S S114
16/06/2017
229759-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 10

16/06/2017 S114
http://ted.europa.eu/TED

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

4 / 10

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.
4 oświadczenia 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 -
załącznik nr 7 do SIWZ.
5 oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 7 do SIWZ.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt.1,.2, 4 oraz.5.
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:
w zakresie wymagania określonego w punkcie 2.,4 i 5 niniejszego rozdziału Wykonawca składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 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.
w zakresie wymagania określonego w punkcie 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;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:
Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich 3 (trzech lat) przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
Wykonaniem:
1) co najmniej 2 (dwóch) usług szkoleniowych spełniających następujące warunki:
a) co najmniej jedna usługa przeprowadzona była w dwóch lokalizacjach;
b) każda z usług była o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto;
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c) każda usługa obejmowała co najmniej 250 uczestników;
d) każda usługa obejmowała minimum 15 godzin szkoleniowych dla każdego uczestnika;
e) każda usługa zawierała wykłady i ćwiczenia komputerowe typu jeden uczestnik szkolenia – jeden komputer;
f) każda usługa przeprowadzona została wg opracowanego przez Wykonawcę programu i materiałów
szkoleniowych;
g) w ramach każdej z ww. usług zapewniono:
— wykładowców/szkoleniowców/trenerów,
— materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika,
— sale szkoleniowe,
— sprzęt komputerowy do ćwiczeń komputerowych,
— wyżywienie i zakwaterowanie uczestników.
2) co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu i przygotowaniu filmów informacyjnych lub
interaktywnych prezentacji multimedialnych o wartości nie mniejszej niż 20 000 PLN każda.
Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, w tym co najmniej:
W zakresie:
1) Zespołu organizacyjnego: kierowanie i koordynacja wykonania całości zamówienia,
w tym organizacji szkoleń, publikacji materiałów szkoleniowych, rekrutacji i monitorowania uczestników szkoleń,
bieżącej aktualizacji grup docelowych:
a) Kierownik zespołu organizacyjnego (1 osoba):
a. wykształcenie wyższe,
b. doświadczenie w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert w kierowaniu
organizacją co najmniej dwóch usług szkoleniowych w ramach których zapewniono materiały szkoleniowe dla
każdego uczestnika, sprzęt komputerowy oraz wyżywienie dla przynajmniej 300 osób każde.
b) Koordynator ds. organizacji szkoleń (minimum 2 osoby):
a. wykształcenie co najmniej średnie,
b. doświadczenie w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert w koordynowaniu
organizacją co najmniej dwóch usług szkoleniowych w ramach których zapewniono materiały szkoleniowe dla
każdego uczestnika, sprzęt komputerowy oraz wyżywienie dla przynajmniej 150 osób każde,
c. doświadczenie w zakresie wykonania lub kierowania opracowaniem programów szkoleniowych i
harmonogramów szkoleń wraz z podaniem informacji o terminie realizacji oraz dla jakiego podmiotu było ono
realizowane.
c) Specjalista ds. portalu internetowego, prezentacji multimedialnych (1 osoba):
a. wykształcenie wyższe informatyczne,
b. doświadczenie w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert w projektowaniu i
prowadzeniu informacyjno-konsultacyjnych
i rekrutacyjnych stron WWW (portali internetowych) dla celów przeprowadzania szkoleń polegające na
zaprojektowaniu co najmniej dwóch stron WWW, które wykorzystywane były do celów informacyjno-
konsultacyjnych i rekrutacyjnych w ramach szkoleń wraz z podaniem informacji o terminie realizacji oraz dla
jakiego podmiotu było realizowane,
c. doświadczenie w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert w opracowaniu i
przygotowaniu filmów informacyjnych lub interaktywnych prezentacji multimedialnych (w tym animacji flash)
wraz z podaniem informacji o terminie realizacji oraz dla jakiego podmiotu było realizowane.
2) Zespołu programowego: przygotowanie programów szkoleń wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych
(w tym materiałów typu e-learning) w zakresie powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT:
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a) Kierownik zespołu programowego (1 osoba):
a. tytuł naukowy doktora lub wyższy w dziedzinie geodezji i kartografii lub geografii,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Cd.
b. doświadczenie w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie kierowania
opracowaniem programów szkoleniowych i prowadzeniem szkoleń w zakresie relacyjnych baz danych,
obejmującymi również tematykę informacji przestrzennej polegające na:
kierowaniu opracowaniem co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu programów edukacyjnych
lub szkoleniowych z zakresu relacyjnych baz danych, obejmujących również tematykę informacji przestrzennej,
obejmujących co najmniej 10 godzin szkoleniowych każda;
realizacji co najmniej dwóch usług polegających na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu relacyjnych baz danych
obejmujących tematykę informacji przestrzennej, obejmujących co najmniej 10 godzin szkoleniowych każda.
b) Specjalista ds. geodezji i kartografii (minimum 2 osoby):
a. tytuł magistra lub wyższy w dziedzinie geodezji i kartografii,
b. posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne,
c. w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję specjalisty przy realizacji
usługi polegającej na założeniu powiatowej bazy GESUT, przy czym wartość usługi nie może być mniejsza niż
50 000,00 PLN brutto,
d. doświadczenie w weryfikacji (kontroli) powiatowej bazy GESUT, wraz z podaniem informacji o terminie i
obszrze realizacji oraz dla jakiego podmiotu było realizowane,
e. posiada znajomość ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi.
c) Specjalista ds. systemów informacji przestrzennej (1 osoba):
a. wykształcenie wyższe w dziedzinie geodezji i kartografii lub geografii,
b. doświadczenie w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert polegające na
przeprowadzeniu co najmniej dwóch szkoleń
z zakresu tworzenia analiz przestrzennych, a także wyszukiwania, wprowadzania, przetwarzania oraz integracji
danych przestrzennych i ich wykorzystania w systemach informacji przestrzennej obejmujących co najmniej 10
godzin każda, z których minimum 5 godzin stanowiły warsztaty komputerowe z wykorzystaniem narzędzi typu
GIS, wraz z podaniem informacji o terminie szkolenia oraz dla jakiego podmiotu było ono realizowane,
c. posiada znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi.
d) Geoinformatyk (1 osoba)
a. wykształcenie wyższe w dziedzinie geodezji i kartografii lub geoinformatyczne lub geograficzne,
b. posiada bardzo dobrą znajomość języka SQL,
c. posiada doświadczenie w opracowywaniu zewnętrznych narzędzi umożliwiających kontrolę bazy danych (w
tym topologii obiektów, geometrii, poprawności wypełnienia atrybutów) z wykorzystaniem języka SQL.
W zakresie:
3) Zespołu szkoleniowego: prowadzenie szkoleń w zakresie wykorzystania powiatowej bazy GESUT oraz
krajowej bazy GESUT w formie wykładów, zajęć praktycznych:
a) Wykładowca (minimum 1 osoba):
a. wykształcenie wyższe w dziedzinie geodezji i kartografii lub geografii,
b. co najmniej 50 godzin doświadczenia praktycznego w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu
składania ofert w prowadzeniu wykładów szkoleniowych z zakresu baz danych zawierających informacje
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przestrzenne oraz w zakresie wykorzystania danych przestrzennych w systemach informacji przestrzennej wraz
z podaniem informacji o liczbie godzin wykładów, terminie, nazwie szkolenia oraz dla jakiego podmiotu było ono
realizowane.
c. posiada znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi.
b) Wykładowca (minimum 2 osoby):
a. wykształcenie wyższe w dziedzinie geodezji i kartografii,

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Cd.
b. co najmniej 50 godzin doświadczenia praktycznego w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu
składania ofert w prowadzeniu wykładów szkoleniowych z zakresu baz danych zawierających informacje
przestrzenne oraz w zakresie wykorzystania danych przestrzennych w systemach informacji przestrzennej wraz
z podaniem informacji o liczbie godzin wykładów, terminie, nazwie szkolenia oraz dla jakiego podmiotu było ono
realizowane.
c. posiada znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi.
b) Wykładowca (minimum 2 osoby):
a. wykształcenie wyższe w dziedzinie geodezji i kartografii,
b. co najmniej 15 godzin doświadczenia praktycznego w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu
składania ofert w prowadzeniu wykładów szkoleniowych z zakresu powiatowej bazy GESUT, w tym w
szczególności: podstaw teoretycznych, procesów i metod pozyskiwania danych, struktury danych, kontroli
danych GESUT, analiz przestrzennych, wizualizacji kartograficznej danych i wyników analiz przestrzennych,
tworzenia i wizualizacji danych, oraz stosowanego oprogramowania wraz z podaniem informacji o liczbie godzin
wykładów, terminie, nazwie szkolenia oraz dla jakiego podmiotu było ono realizowane
c. posiada znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi.
c) Szkoleniowiec (minimum 5 osób):
a. wykształcenie wyższe w dziedzinie geodezji i kartografii,
b. doświadczenie w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert w przeprowadzeniu
zajęć praktycznych (ćwiczeń/warsztatów komputerowych) w wymiarze minimum 15 godzin z zakresu założenia
powiatowej bazy GESUT, w tym w szczególności: podstaw teoretycznych, procesów i metod pozyskiwania
danych, struktury danych, kontroli danych, analiz przestrzennych, wizualizacji kartograficznej danych i wyników
analiz przestrzennych, tworzenia i wizualizacji danych oraz stosowanego oprogramowania wraz z podaniem
informacji o liczbie godzin szkolenia, terminie szkolenia oraz dla jakiego podmiotu było ono realizowane,
c. posiada znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi.
d) Szkoleniowiec (2 osoba):
a. wykształcenie wyższe w dziedzinie geodezji i kartografii lub geografii,
b. doświadczenie w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert w przeprowadzeniu
zajęć praktycznych (ćwiczeń/warsztatów komputerowych) w wymiarze minimum 20 godzin z zakresu systemu
zarządzania bazami danych przestrzennych wraz z podaniem informacji o liczbie godzin szkolenia, terminie
szkolenia oraz dla jakiego podmiotu było ono realizowane,
c. posiada znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami
wykonawczymi.
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e) Szkoleniowiec (Geoinformatyk) (1 osoba)
a. wykształcenie wyższe w dziedzinie geodezji i kartografii lub geoinformatyczne lub geograficzne,,
b. posiada bardzo dobrą znajomość języka SQL,
c. posiada doświadczenie w opracowywaniu zewnętrznych narzędzi umożliwiających kontrolę bazy danych (w
tym topologii obiektów, geometrii, poprawności wypełnienia atrybutów) z wykorzystaniem języka SQL,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Cd.
d. doświadczenie w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert w przeprowadzeniu
zajęć praktycznych (ćwiczeń/warsztatów komputerowych) w wymiarze minimum 50 godzin z zakresu analiz
przestrzennych wraz z podaniem informacji o liczbie godzin szkolenia, terminie szkolenia oraz dla jakiego
podmiotu było ono realizowane.
Jedna osoba może pełnić maksymalnie 3 role w badanej ofercie.
Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca na wezwaniu zamawiającego
winien złożyć
1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert; Wzór stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ;
2.wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami; Wzór stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

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:
Warunki realizacji umowy szczegółowo określono w załączniku nr 2 do SIWZ.

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
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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: 27/07/2017
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: 27/07/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
W siedzibie 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:
1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
28 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych)
2. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 aa ustawy, 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. Przed udzieleniem
zamówienia Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany do złożenia
w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy, w zakresie wynikającym z treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu;
3. Poprzez 2 miesiące w zakresie terminu związania ofertą zamawiający rozumie okres 60 dni.

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

mailto:odwolania@odwolania.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI
ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wnosi się na zasadach określonych w art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013r, poz. 907, z późn. zm).
3. Termin wniesienia odwołania określa art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

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:
14/06/2017

mailto:odwolania@odwolania.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

