Dz.U./S S182
20/09/2021
473665-2021-PL

1/5

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:473665-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania
2021/S 182-473665
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Adres pocztowy: ul. Wspólna 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-926
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Józef Górny
E-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl
Tel.: +48 225631333
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gugik.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gugik.gov.pl
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 drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
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:
Usługa konserwacji i opieki serwisowej systemu UMM
Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.11.2021.IZ

II.1.2)

Główny kod CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest "Usługa konserwacji i opieki serwisowej systemu UMM" obejmująca usługi
polegające na rozbudowie wraz z usługami wsparcia technicznego dla Uniwersalnego Modułu Mapowego oraz
Modułu SDI.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Warszawa. Polska

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest "Usługa konserwacji i opieki serwisowej systemu UMM" obejmująca usługi
polegające na rozbudowie wraz z usługami wsparcia technicznego dla Uniwersalnego Modułu Mapowego oraz
Modułu SDI, w liczbie nie większej niż 10 904 roboczogodzin, na podstawie potrzeb Zamawiającego, w tym:
a) 5452 roboczogodzin w ramach zamówienia podstawowego,
b) 5452 roboczogodzin w ramach prawa opcji.
2. Szczegółowym Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, w liczbie nie
większej niż 10 904 roboczogodzin, na podstawie potrzeb Zamawiającego, w tym:
a) 5452 roboczogodzin w ramach zamówienia podstawowego,
b) 5452 roboczogodzin w ramach prawa opcji.
2. Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w okresie wskazanym w ust. 1, tylko i
wyłącznie w przypadku gdy w całości zostanie wykorzystana pula roboczogodzin w ramach zamówienia
podstawowego lub liczba dostępnych roboczogodzin w ramach zamówienia podstawowego nie będzie
wystarczająca do zrealizowania planowanego zlecenia.
3. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej.
Uruchomienie usług w ramach opcji nastąpi po doręczeniu oświadczenia Wykonawcy.
4. W treści każdorazowego oświadczenia Zamawiający wskaże liczbę roboczogodzin, dla której korzysta z
prawa opcji.
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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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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
W tym zakresie Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności Wykonawców

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W tym zakresie Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności Wykonawców

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W tym zakresie Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności Wykonawców

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ)

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.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/10/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 16/01/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 19/10/2021
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie; ul. Wspólna 2; 00-926 Warszawa
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert, następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, dostępnego po zalogowaniu
się Zamawiającego na miniPortalu, w zakładce „Deszyfrowanie” i następuje poprzez wskazanie pliku
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do odszyfrowania. 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje, o których mowa w art.222 ust.5 ustawy Pzp.
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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane
zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP: https://miniportal.uzp.gov.pl/
WarunkiUslugi ; https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin . Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty winien
zapoznać się z aktualnymi wytycznymi technicznymi zawartymi w ww. regulaminach.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36/Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Tel.: +48 226058504

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, zgodnie
z Działem IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia przekraczającej
progi unijne.
2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w ust.1 są:
1) odwołanie,
2) skarga do sądu.
3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust.
1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie
dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/09/2021
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