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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: Arkadiusz Drewniak
Tel.:  +48 226618432
E-mail: arkadiusz.drewniak@gugik.gov.pl 
Faks:  +48 226283467
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gugik.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.gugik.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
BO-ZP.2610.41.2016.IZ.CAPAP.ZSIN Faza II.K-GESUTBudowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach
projektów CAPAP, ZSIN Faza II i K-GESUT wraz ze szkoleniami.
Numer referencyjny: BO-ZP.2610.41.2016.IZ.CAPAP.ZSIN Faza II.K-GESUT

II.1.2) Główny kod CPV
72260000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo – implementacyjne, dokumentacyjne
oraz szkolenia, związane z wytworzeniem narzędzi do analiz i udostępniania wyników CAPAP oraz rozbudową
systemów ZSIN i K-GESUT w celu utworzenia i rozwoju e-usług w ramach projektów CAPAP, ZSIN faza II i K-
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GESUT.Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. może unieważnić postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z
pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia okreslono w zalączniku nr 1 do SIWZ.

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
80500000
48000000
72611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo – implementacyjne, dokumentacyjne
oraz szkolenia, związane z wytworzeniem narzędzi do analiz i udostępniania wyników CAPAP oraz rozbudową
systemów ZSIN i K-GESUT w celu utworzenia i rozwoju e-usług w ramach projektów CAPAP, ZSIN faza II i
K-GESUT.W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia, zostaną utworzone lub rozwinięte e-usługi Projektów
CAPAP, ZSIN Faza II i K-GESUT .Postepowanie było przedmiotem dialogu tecgnicznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: kryteria techniczno - jakościowe próbki / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Wydajność procesu produkcji / Waga: 20
Cena - Waga: 50

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
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: Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej, K-GESUT – Krajowa
baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nieruchomościach

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Okres obowiazywania umowy od dnia zawarcia umowy do 31 sierpnia 2018 roku.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:nie podlegają wykluczeniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych
w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania,
zgodnie z art. 24 ust. 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 ustawy Pzp. i spełniają
warunki udziału w postępowaniu.Wykonawca składa oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (JEDZ), celem potwierdzenia wykazania warunku o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.Zamawiający załącza do SIWZ Jednolity Europejski
Dokument Zamówienia (JEDZ) - plik „JEDZ espd GUGiK [41].xml oświadczenia stanowiący załącznik nr 4a do
SIWZ, opracowany w oparciu o formularz ustanowiony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust 3 dyrektywy 2014/25/UE; Na
wezwanie zamawiającego Wykonawca składa nastepujące dokumenty: .1 aktualną 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.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków lub opłat wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;.3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS
potwierdzającego, że wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;.4. 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.5 informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej: 5.1 Wykonawca, w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
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 .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-pisemnego
zobowiązania .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.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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:
1) jednej usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu
i wdrożeniu systemu teleinformatycznego, wykorzystującego rozwiązania GIS związanego z przechowywaniem
i udostępnianiem danych przestrzennych, przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 10 000
000,00 PLN brutto,
w tym wartość rozwiązania (modułu) GIS nie może być mniejsza niż 1 000 000 PLN brutto,
2) jednej usługi, polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu
i wdrożeniu systemu teleinformatycznego, integrującego systemy teleinformatyczne w architekturze SOA
(Service Oriented Architecture), zapewniającego integrację i komunikację wewnętrznych i zewnętrznych
systemów
z wykorzystaniem standardowych usług sieciowych, przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 2
000 000,00 PLN brutto,
3) jednej usługi, polegającej na opracowaniu i wdrożeniu systemu bazodanowego, który posiadał interfejsy do
systemów zewnętrznych, przy czym wartość tej usługi wynosiła co najmniej 3 000 000,00 PLN brutto;
4) jednej usługi, polegającej na opracowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego zawierającego opracowanie
polityki bezpieczeństwa zgodnie z ISO/IEC 27001, przy czym wartość tej usługi wynosiła co najmniej 1 000
000,00 PLN brutto;
5) jednej usługi polegającej na opracowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego zawierającego rozwiązanie
wykorzystujące infrastrukturę PKI (Infrastruktura Klucza Publicznego), przy czym wartość tej usługi wynosiła co
najmniej 500 000,00 PLN brutto.
6) jednej usługi polegającej na wdrożeniu aplikacji klienta usług danych przestrzennych, która to aplikacja:
a) jest publicznie dostępną aplikacją webową dostępną za pośrednictwem przeglądarki internetowej,
b) ma możliwość dodawania i nakładania na siebie jednocześnie wielu rozproszonych zbiorów danych
przestrzennych
w standardach OGC WMS i WFS,
c)umożliwia bezpośrednią edycję (operacje dodawania, modyfikacji i usuwania) obiektów przestrzennych
(geometria i atrybuty) w bazie danych.
7) jednej usługi, polegającego na wdrożeniu oprogramowania zarządzającego w zakresie:
a) zarządzania użytkownikami systemu i ich uprawnieniami
w oparciu o centralne repozytorium użytkowników,
b)publikacji usług zabezpieczonych, wymagających uwierzytelnienia i autoryzacji.
8) jednej usługi trwającej co najmniej 12 miesięcy, w trakcie której Wykonawca wykonywał prace o
łącznej liczbie co najmniej 3500 CPF (COSMIC FUNCTION POINT) rocznie przy zastosowaniu metodyki
punktów funkcyjnych COSMIC. W przypadku gdy przedstawiona referencja nie będzie wyrażała złożoności
oprogramowania w CPF, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia zawierającego wycenę
złożoności oprogramowania w CPF.
9) jednej usługi polegającej na zaprojektowaniu i wdrożeniu aplikacji internetowej umożliwiającej co najmniej
wyszukiwanie, przeglądanie i odczyt atrybutów modeli 3D budynków, której wartość wynosiła co najmniej 100
000,00 PLN brutto.
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Uwaga:
Wyżej wymienione usługi mogą być wykonane w ramach jednego lub kilku odrębnych zamówień. W przypadku
wykazania wymienionych wyżej usług w jednym lub kilku zamówieniach wykonawca musi określić w wykazie
wykonanych usług wartość brutto wymienionych wyżej usług (osobno wartość każdej usługi).
2.Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, w tym co najmniej:
Wykonawca powinien mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem
i kwalifikacjami odpowiednimi do ról projektowych, jakie zostaną im powierzone lub przedstawić pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia takich osób. Wymagania w zakresie doświadczenia i
kwalifikacji oraz liczby osób na każdą wymienioną rolę projektową, jakie muszą spełniać osoby, są następujące:
a) Kierownik projektu (1 osoba):
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) posiada wykształcenie wyższe;
2) posiada minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe rozumiane, jako staż pracy w podmiotach
realizujących projekty informatyczne;
3) w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert brał udział jako kierownik lub zastępca kierownika
projektu w co najmniej 2 projektach informatycznych, zakończonych do dnia składania ofert, polegających na
budowie bazodanowych systemów informatycznych, z których co najmniej jeden był o wartości minimum 3 000
000,00 zł brutto;
4) posiada znajomość zasad zarządzania projektami zgodnie
z metodyką powszechnie stosowaną (stosowanie nie wymaga opłat autorskich) i publicznie dostępną (opis
metodyki jest opublikowany
i szeroko dostępny), która stanowi zbiór reguł i zasad postępowania, stanowiący spójne pojęciowo podejście do
wykonywania
i zarządzania projektem oraz umożliwia adaptację do specjalnych potrzeb organizacji, programu lub projektu.
b) Architekt Systemów Informatycznych (minimum 3 osoby)
1) posiada wykształcenie wyższe;
2) posiada znajomość metodyki projektowania architektury systemów teleinformatycznych, zapewniającej
kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania informacyjną
architekturą przedsiębiorstwa,
3) posiada doświadczenie w wymiarowaniu oprogramowania
w metodzie powszechnie dostępnej potwierdzone co najmniej rocznym udziałem w projekcie w którym
Zamawiający wymaga stosowanie tej metody,
4) uczestniczył w okresie ostatnich 3 lat w roli architekta systemu informatycznego, w co najmniej jednym
projekcie zakończonym do dnia składania ofert, obejmującym wykonanie systemu informatycznego, o wartości
co najmniej 2 000 000,00 zł brutto, przy czym projekt został wykonany z zastosowaniem architektury SOA
(Service Oriented Architecture);
5) posiada znajomość metodyki zarządzania usługami informatycznymi, posiadającej zdefiniowane procesy,
które powinny funkcjonować w ramach organizacji świadczącej usługi IT, dodatkowo metodyka powinna
umożliwiać modelowanie procesów niezależnie od wielkości i typu organizacji czy też posiadanych narzędzi, a
każdy proces powinien posiadać zdefiniowane role
i odpowiedzialności,
6) posiada doświadczenie w zakresie projektowania infrastruktury sieciowej dla systemów o dużej wydajności,
dostępności (99%), niezawodności,
7) posiada znajomość metodyki projektowania architektury korporacyjnej.
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c) Analityk biznesowy (minimum 8 osób):
1) posiada wykształcenie wyższe;
2) posiada minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe rozumiane, jako staż pracy w podmiotach
realizujących projekty informatyczne;
3) w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert modelował procesy biznesowe, w co najmniej dwóch
usługach (modelowanie dotyczyło m.in. istniejących, wdrożonych procesów),
4) w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert zbierał
i specyfikował wymagania z zastosowaniem języka UML w co najmniej dwóch usługach,
5) w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert brał udział jako analityk biznesowy, systemowy lub
projektant w co najmniej 2 projektach informatycznych, zakończonych do dnia składania ofert, polegających na
budowie bazodanowych systemów informatycznych zawierających podsystem GIS, z których co najmniej jeden
był
o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto.
d) Specjalista ds. Administracji Technicznej (minimum 2 osoby)
1) posiada wykształcenie wyższe;
2) posiada minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe rozumiane, jako staż pracy w podmiotach
realizujących projekty informatyczne;
3) w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert brał udział
w co najmniej dwóch projektach informatycznych, zakończonych do dnia składania ofert, polegających na
budowie systemu GIS o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto jako specjalista/ekspert ds. administracji
technicznej.
e) Specjalista w zakresie generalizacji danych przestrzennych (minimum 3 osoba)
1) posiada znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi,

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:
cd.sekcji III 1.3. 2)posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989
r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
3) posiada doświadczenie w budowie baz danych przestrzennych potwierdzone udziałem w ciągu ostatnich 3 lat
przed terminem składania ofert w co najmniej 1 (jednym) zamówieniu polegającym na opracowaniu/aktualizacji
bazy danych BDOT10k,
4) posiada doświadczenie w tworzeniu opracowań kartograficznych potwierdzone udziałem w ciągu ostatnich
3 lat przed terminem składania ofert w co najmniej 1 (jednym) zamówieniu polegającym na opracowaniu mapy
topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k oraz co najmniej 1 (jednym) zamówieniu polegającym
na aktualizacji mapy VMap level 2,
5) posiada doświadczenie w posługiwaniu się narzędziami klasy ETL potwierdzone udziałem w co najmniej 1
(jednym) zamówieniu polegającym na pozyskaniu danych dla baz danych z użyciem narzędzia klasy ETL.
6) posiada doświadczenie w generalizacji danych geograficznych polegające na stworzeniu koncepcji/realizacji
systemu teleinformatycznego realizującego proces generalizacji danych,
7) posiada doświadczenie w generalizacji danych Numerycznego Modelu Terenu,
8) posiada doświadczenie w posługiwaniu się językiem UML 2.0
i językiem GML/XML,
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9) posiada doświadczenie w posługiwaniu się oprogramowaniem ArcGIS, GeoMedia, QGIS, FME.
f) Specjalista w zakresie wymiarowania oprogramowania (minimum 3 osoby)
1) posiada certyfikat COSMIC Foundation lub równoważny,

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
cd.sekcji III 1.3.
2) w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert oraz po uzyskaniu certyfikatu COSMIC Foundation
(lub równoważnego), nabył doświadczenie w wymiarowaniu oprogramowania metodą COSMIC (lub
równoważną) potwierdzone udziałem w co najmniej dwóch projektach informatycznych, zakończonych do dnia
składania ofert, o wartości minimum 1 000 000,00 brutto w roli specjalisty
w zakresie wymiarowania oprogramowania zgodnie z metodą COSMIC lub równoważną.
g) Specjalista ds. budowy bazy danych modeli 3D (minimum 1 osoba):
1) w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert brał udział
w co najmniej 1 (jednym) zamówieniu, zakończonym do dnia składania ofert, polegającym na zaprojektowaniu i
budowie bazy danych umożliwiającej przechowywanie modeli 3D budynków
w standardzie CityGML.
h) Specjalista ds. publikacji modeli 3D (minimum 1 osoba):

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
c.d sekcji III.1.3 1. 1)w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert brał udział
w co najmniej 1 (jednym) zamówieniu, zakończonym do dnia składania ofert, polegającym na zaprojektowaniu
i wdrożeniu aplikacji internetowej umożliwiającej co najmniej wyszukiwanie, przeglądanie i odczyt atrybutów
modeli 3D budynków.
i) Specjalista ds. publikacji danych wysokościowych (minimum 1 osoba):
1) w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert brał udział w co najmniej 1 (jednym) zamówieniu,
zakończonym do dnia składania ofert, polegającym na zaprojektowaniu i wdrożeniu aplikacji internetowej
umożliwiającej co najmniej wyszukiwanie, przeglądanie i odczyt atrybutów pomiarowej chmury punktów
pozyskanej w technologii skanowania laserowego.
j) Specjalista ds. programowania (minimum 12 osób):
1) posiada wykształcenie wyższe,

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
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
c.d sekcji III.1.3 1.posiada doświadczenie w testowaniu systemów informatycznych, wynikające z pełnienia
funkcji lidera zespołu testerów przy realizacji co najmniej jednej usługi informatycznej lub teleinformatycznej,
zrealizowanej w okresie ostatnich 3 lat (przed terminem składania ofert) i zakończonej przy jego udziale, przy
czym wartość usługi, w której uczestniczył musi wynosić co na

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: 10/01/2017
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/01/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2,
00-926 Warszawa

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:
c.d sekcji III.1.3 1 co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto;
m) Specjalista ds. GIS (minimum 6 osób):
1) posiada wykształcenie wyższe,
2) posiada doświadczenie, jako specjalista ds. baz danych GIS przy realizacji co najmniej jednej usługi
informatycznej lub teleinformatycznej polegającej na analizie danych przestrzennych, projektowaniu baz danych
przestrzennych oraz tworzeniu systemów do przetwarzania i zarządzania danymi przestrzennymi, zrealizowanej
w okresie ostatnich 5 lat (przed terminem składania ofert) i zakończonej przy jego udziale, przy czym wartość
usługi,
w której uczestniczył musi wynosić co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto;
n) Specjalista ds. EGIB (minimum 2 osoby):
1) posiada wykształcenie wyższe geodezyjne,
2) posiada doświadczenie przy wykonywaniu dwóch usług polegających na modernizacji ewidencji gruntów
i budynków oraz przetwarzaniu i kontroli danych przestrzennych na etapie zasilenia baz danych systemu do
prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat (przed terminem składania
ofert) i zakończonych przy jego udziale, przy czym wartość jednej
z tych usług, w których uczestniczył musi wynosić co najmniej 300 000,00 PLN brutto,
3) posiada uprawnienia z zakresu rozgraniczania i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania
dokumentacji do celów prawnych, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo
geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. 2010r. Nr 193, poz. 1287).
o) Specjalista ds. GESUT – (minimum 2 osoby)
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1) posiada wykształcenie wyższe geodezyjne,
2) w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert brał udział
w realizacji co najmniej dwóch usług polegających na założeniu lub weryfikacji bazy danych GESUT, o wartości
nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto,
3) posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne,
Dopuszcza się pełnienie jednocześnie wielu ról wskazanych w lit. h, i j przez jedną osobę.
W pozostałych przypadkach zamawiający zastrzega, iż nie dopuszcza pełnienia jednocześnie dwóch lub więcej
ról wskazanych powyżej przez jedną osobę.
Wadium:
1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 250 000,00 zł-(słownie: dwieście pięćdziesiąt
tysięcy złotych).
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).
Poprzez dwa miesiace w terminie zwiazania oferta Zamawiajacy 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

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 specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

mailto:odwolania@odwolania.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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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, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby 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
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 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 art. 180 ust. 5 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;
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. poz. 1529) jest równoznaczne
z jej wniesieniem.
12. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 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.
14. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
15. 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.
16. 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
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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:
29/11/2016

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

