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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316725-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania danych
2019/S 129-316725

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

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

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
BDG-ZP.2610.15.2019.GI
Warszawa
Polska
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Drewniak
E-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl 
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gugik.gov.pl

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

mailto:dyr.generalny@gugik.gov.pl
http://www.gugik.gov.pl
www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:dyr.generalny@gugik.gov.pl
http://www.gugik.gov.pl
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Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski - zakres II
Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.15.2019.GI

II.1.2) Główny kod CPV
72312100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych
obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem
zamówienia zostanie wykonana:
a) weryfikacja oraz uporządkowanie atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k;
b) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez
Zamawiającego;
c) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.
Zamówienie zostało podzielone na 17 części. W ramach każdej części zostaną wykonane ww. czynności dla
wybranych powiatów następujących województw:
— część 1, 2, 3: małopolskiego,
— część 4, 5, 6, 7: śląskiego,
— część 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14: świętokrzyskiego,
— część 15, 16, 17: lubelskiego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 17

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres II.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72316000
72320000
72310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych
obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem
zamówienia zostanie wykonana:
a) weryfikacja oraz uporządkowanie atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
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b) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez
Zamawiającego,
c) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 02/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia wynikać będzie z najkorzystniejszej oferty jednak nie może być późniejszy niż
2.12.2019 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres II.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72316000
72320000
72310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych
obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem
zamówienia zostanie wykonana:
a) weryfikacja oraz uporządkowanie atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
b) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez
Zamawiającego,
c) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60,00
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 02/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia wynikać będzie z najkorzystniejszej oferty jednak nie może być późniejszy niż
2.12.2019 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres II.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72316000
72320000
72310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych
obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem
zamówienia zostanie wykonana:
a) weryfikacja oraz uporządkowanie atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
b) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez
Zamawiającego,
c) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 02/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia wynikać będzie z najkorzystniejszej oferty jednak nie może być późniejszy niż
2.12.2019 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres II.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72316000
72320000
72310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych
obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem
zamówienia zostanie wykonana:
a) weryfikacja oraz uporządkowanie atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
b) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez
Zamawiającego,
c) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 02/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin realizacji zamówienia wynikać będzie z najkorzystniejszej oferty jednak nie może być późniejszy niż
2.12.2019 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres II.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72316000
72320000
72310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych
obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem
zamówienia zostanie wykonana:
a) weryfikacja oraz uporządkowanie atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
b) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez
Zamawiającego,
c) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 02/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia wynikać będzie z najkorzystniejszej oferty jednak nie może być późniejszy niż
2.12.2019 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres II.
Część nr: 6
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72316000
72320000
72310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych
obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem
zamówienia zostanie wykonana:
a) weryfikacja oraz uporządkowanie atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
b) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez
Zamawiającego,
c) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 02/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia wynikać będzie z najkorzystniejszej oferty jednak nie może być późniejszy niż
2.12.2019 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres II.
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72316000
72320000
72310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
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II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych
obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem
zamówienia zostanie wykonana:
a) weryfikacja oraz uporządkowanie atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
b) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez
Zamawiającego,
c) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 02/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia wynikać będzie z najkorzystniejszej oferty jednak nie może być późniejszy niż
2.12.2019 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres II.
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72316000
72320000
72310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych
obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem
zamówienia zostanie wykonana:
a) weryfikacja oraz uporządkowanie atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
b) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez
Zamawiającego,
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c) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 02/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia wynikać będzie z najkorzystniejszej oferty jednak nie może być późniejszy niż
2.12.2019 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres II.
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72316000
72320000
72310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych
obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem
zamówienia zostanie wykonana:
a) weryfikacja oraz uporządkowanie atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
b) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez
Zamawiającego,
c) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 02/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia wynikać będzie z najkorzystniejszej oferty jednak nie może być późniejszy niż
2.12.2019 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres II.
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72316000
72320000
72310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych
obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem
zamówienia zostanie wykonana:
a) weryfikacja oraz uporządkowanie atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
b) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez
Zamawiającego,
c) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 02/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: 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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia wynikać będzie z najkorzystniejszej oferty jednak nie może być późniejszy niż
2.12.2019 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres II.
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72316000
72320000
72310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych
obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem
zamówienia zostanie wykonana:
a) weryfikacja oraz uporządkowanie atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
b) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez
Zamawiającego,
c) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 02/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin realizacji zamówienia wynikać będzie z najkorzystniejszej oferty jednak nie może być późniejszy niż
2.12.2019 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres II.
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72316000
72320000
72310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych
obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem
zamówienia zostanie wykonana:
a) weryfikacja oraz uporządkowanie atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
b) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez
Zamawiającego,
c) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 02/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia wynikać będzie z najkorzystniejszej oferty jednak nie może być późniejszy niż
2.12.2019 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres II.
Część nr: 13
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72316000
72320000
72310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych
obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem
zamówienia zostanie wykonana:
a) weryfikacja oraz uporządkowanie atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
b) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez
Zamawiającego,
c) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 02/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia wynikać będzie z najkorzystniejszej oferty jednak nie może być późniejszy niż
2.12.2019 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres II.
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72316000
72320000
72310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
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II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych
obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem
zamówienia zostanie wykonana:
a) weryfikacja oraz uporządkowanie atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
b) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez
Zamawiającego,
c) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 02/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia wynikać będzie z najkorzystniejszej oferty jednak nie może być późniejszy niż
2.12.2019 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres II.
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72316000
72320000
72310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych
obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem
zamówienia zostanie wykonana:
a) weryfikacja oraz uporządkowanie atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
b) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez
Zamawiającego,
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c) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 02/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia wynikać będzie z najkorzystniejszej oferty jednak nie może być późniejszy niż
2.12.2019 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres II.
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72316000
72320000
72310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych
obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem
zamówienia zostanie wykonana:
a) weryfikacja oraz uporządkowanie atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
b) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez
Zamawiającego,
c) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 02/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia wynikać będzie z najkorzystniejszej oferty jednak nie może być późniejszy niż
2.12.2019 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres II.
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72316000
72320000
72310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych
obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem
zamówienia zostanie wykonana:
a) weryfikacja oraz uporządkowanie atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
b) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez
Zamawiającego,
c) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 02/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: 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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia wynikać będzie z najkorzystniejszej oferty jednak nie może być późniejszy niż
2.12.2019 r.

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

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże, bez względu na liczbę części na jaką składa ofertę, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)
wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje z należytą starannością co
najmniej 1 (jednej) usługi polegające na aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) lub
opracowaniu arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.11.2011 r. w sprawie bazy
danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a tak że standardowych
opracowań kartograficznych.
Potencjał kadrowy
b) Wykonawca wykaże, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia następującymi osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, na którą składa ofertę:
i. co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą kwalifikacje
zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:
— uprawnienia zawodowe z zakresu „redakcja map”, o których mowa w art. 43 pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.),
— doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 (jednej) usługi polegającej na aktualizacji bazy danych obiektów
topograficznych (BDOT10k) lub opracowaniu arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10000 wraz z aktualizacją
zbiorów danych BDOT10k. Osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne.
ii. co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą
doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 (jednej) usługi polegającej na aktualizacji bazy danych obiektów
topograficznych (BDOT10k) lub opracowaniu arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10000 wraz z aktualizacją
zbiorów danych BDOT10k.
Uwaga:
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W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego niedopuszczalne jest wystąpienie tej samej osoby w
różnych rolach w złożonej ofercie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
a) Wykonawca składa oświadczenie w formie JEDZ, celem potwierdzenia wykazania warunku o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału
W postępowaniu
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór usług stanowi Załącznik nr 7 do
SIWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
W szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp złoży:
1) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności - Załącznik nr 5 do SIWZ;
4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne - Załącznik nr 5 do SIWZ;
5) Oświadczenie w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej:
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje
Zamawiającemu w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia w odniesieniu do
przynależności do grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z dokumentacją zamówienia. Wzór umowy określa załącznik nr 2 do SIWZ.
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/08/2019
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: 09/08/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, Warszawa, POLSKA - pokój 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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości:
— dla części nr 1 – 999,00 PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych),
— dla części nr 2 – 3 205,00 PLN (trzy tysiące dwieście pięć złotych),
— dla części nr 3 – 685,00 PLN (sześćset osiemdziesiąt pięć złotych),
— dla części nr 4 – 1 900,00 PLN (tysiąc dziewięćset złotych),
— dla części nr 5 – 2 265,00 PLN (dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych),
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— dla części nr 6 – 1 460,00 PLN (tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych),
— dla części nr 7 – 990,00 PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych),
— dla części nr 8 – 5 315,00 PLN (pięć tysięcy trzysta piętnaście złotych),
— dla części nr 9 – 1 480,00 PLN (tysiąc czterysta osiemdziesiąt złotych),
— dla części nr 10 – 1 615,00 PLN (tysiąc sześćset piętnaście złotych),
— dla części nr 11 – 1 025,00 PLN (tysiąc dwadzieścia pięć złotych),
— dla części nr 12 – 1 360,00 PLN (tysiąc trzysta sześćdziesiąt złotych),
— dla części nr 13 – 1 455,00 PLN (tysiąc czterysta pięćdziesiąt pięć złotych),
— dla części nr 14 – 1 040,00 PLN (tysiąc czterdzieści złotych),
— dla części nr 15 – 1 425,00 PLN (tysiąc czterysta dwadzieścia pięć złotych),
— dla części nr 16 – 455,00 PLN (czterysta pięćdziesiąt pięć złotych),
— dla części nr 17 – 1 735,00 PLN (tysiąc siedemset trzydzieści pięć złotych).
2. W zakresie terminu związania ofertą poprzez 2 miesiące - Zamawiający przyjmuję 60 dni.
3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
4. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert a
następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza według kryterium
oceny ofert określonych w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 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 Pzp, w zakresie wynikającym z treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 00-926 Warszawa,
ul. Wspólna 2, POLSKA,
— inspektorem ochrony danych osobowych w GUGiK jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
kontaktiod@gugik.gov.pl , +48 226618435,
— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
— odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”,
— Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
— obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
— w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

mailto:kontaktiod@gugik.gov.pl
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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:
Zgodnie z działem VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2019

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