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Ogłoszenie nr 332114 - 2016 z dnia 2016-10-27 r.

 obowiązkowe

 zamówienia publicznego

tak

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu „Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej” (CAPAP)nr POPC.02.01.00-00-0037/15-00 z dnia

16.11.2015 r.

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie

mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

nie

nie

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

nie

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, krajowy numer identyfikacyjny 1227609800000, ul. ul. Wspólna  2, 00926   Warszawa, woj.

mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 618 432, e-mail , faks 226 283 467. 

Adres strony internetowej (URL): www.gugik.gov.pl

Administracja rządowa centralna

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

www.gugik.gov.pl
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Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez

każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

tak 

www.gugik.gov.pl

tak 

www.gugik.gov.pl

nie 

nie 

adres 

tak 

Inny sposób: 

w formie pisemnej

nie 

Adres: 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa

nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

Kontrola jakości bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz cyfrowych arkuszy mapy

topograficznej- BO-ZP.2610.35.2016.GI-CAPAP 

BO-ZP.2610.35.2016.GI-CAPAP

nie

usługi 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie
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1.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Kontroli jakości bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz cyfrowych arkuszy mapy

topograficznej”, opracowanych w ramach zamówień publicznych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii., W ramach usługi będącej

przedmiotem zamówienia należy wykonać: 1) kontrolę ilościową i jakościową przekazanej dokumentacji i materiałów źródłowych wykorzystanych do aktualizacji

danych, 2) kontrolę ilościową i jakościową zbiorów danych BDOT10k i powiązanych materiałów dodatkowych, w tym kontrolę terenową i kontrolę styków

pomiędzy zbiorami danych BDOT10k realizowanymi w zamówieniach publicznych GUGiK a realizowanymi w ramach zamówień marszałków województw, po

kątem zgodności geometrii i atrybutów, 3) kontrolę ilościową i jakościową cyfrowych arkuszy mapy topograficznej i powiązanych materiałów dodatkowych, w

tym kontrolę poprawnie przeprowadzonej redakcji arkuszy mapy topograficznej oraz poprawnego zapisu wersji cyfrowej arkuszy mapy. Wynik kontroli należy

zapisać w formie raportów oraz plików SHP, które zawierać będą zaznaczone i opisane stwierdzone jednoznaczne błędy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia (SOPZ) zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 

71356100-9

71630000-3, 72316000-3

: 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

PLN

nie 

Okres w miesiącach: 12

Wykonawca niniejszego przedmiotu zamówienia nie może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w wykonanie zamówień

publicznych na „Opracowanie cyfrowych arkuszy map topograficznych w skali 1 : 10 000 dla wybranych obszarów miejskich na podstawie bazy BDOT10k”nr

referencyjny: BO-ZP.2610.3.2016.CAPAP.TOPO, BO-ZP.2610.4.2016.CAPAP.TOPO, BO-ZP.2610.5.2016.CAPAP.TOPO, BO-

ZP.2610.6.2016.CAPAP.TOPO, BO-ZP.2610.7.2016.CAPAP.TOPO, a także nie działa i nie będzie działać w imieniu Wykonawcy w zakresie realizacji

zawartej z Zamawiającym umowy w ramach powyższych zamówień.

Określenie warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe 

Określenie warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe 

Określenie warunków: 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 kontroli jakości prac obejmujących

opracowanie wektorowych map, o wartość nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto; przez kontrolę jakości rozumie się min. czynności polegające na:

sprawdzeniu zgodności opracowanych produktów z określonymi wymogami, raportowaniu wyników kontroli, bieżącym sprawdzaniu i raportowaniu w

określonych odstępach czasowych stanu realizacji prac oraz poprawności opracowywanych produktów; 2) jednej usługi polegającej na opracowaniu modelu

jakości danych przestrzennych, o wartość nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto; 3) jednej usługi polegającej na opracowaniu lub aktualizacji co najmniej 3



27.10.2016 Og%C5%82oszenie%201.html

file:///C:/Users/informatycy/Downloads/tomaka1/Og%C5%82oszenie%201.html 4/9

(trzech) zbiorów bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17

listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań

kartograficznych, przy czym dopuszcza się możliwość wykazania zrealizowanych usług opracowania w/w zbiorów BDOT10k w ramach różnych zamówień;

przez zbiór bazy danych obiektów topograficznych rozumie się dane obejmujące jeden powiat; 4) jednej usługi polegającej na opracowaniu co najmniej 5

(pięciu) arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011

r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych,

przy czym dopuszcza się możliwość wykazania zrealizowanych usług opracowania w/w map w ramach różnych zamówień; Doświadczenie dotyczące

wszystkich rodzajów usług, o których mowa w ust. 1, może wynikać z realizacji zamówień obejmujących łącznie lub odrębnie te usługi. W przypadku, gdy

ww. usługi realizowane były łącznie z innymi usługami niewymienionymi w ust. 1, Wykonawca musi bezwzględnie określić wartość brutto tylko tych usług

(każdej osobno), które potwierdzają spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu. Uwaga: Wykonawca w wykazie usług zobowiązany jest podać

tylko te główne usługi, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał konkretne usługi

na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku, a nie zawierał zapisy typu „zgodne z SIWZ” lub wpisywał wymagania podane przez Zamawiającego na

zasadzie „kopiuj-wklej”. 2. Wykonawca będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które spełniają

następujące wymagania: 1) Kierownik projektu – co najmniej 1 (jedna) osoba Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: a) znajomość metodyki

zarządzania projektami PRINCE2 lub równoważnej, przy czym przez metodykę równoważną rozumie się metodykę powszechnie stosowaną (stosowanie nie

wymaga opłat autorskich) i publicznie dostępną (opis metodyki jest opublikowany i szeroko dostępny), która stanowi zbiór reguł i zasad postępowania

stanowiący spójne pojęciowo podejście do wykonywania i zarządzania projektem oraz umożliwia adaptację do specjalnych potrzeb organizacji, programu lub

projektu; b) w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika projektu przy realizacji co najmniej 2 (dwóch)

zakończonych usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto, przy czym wartość jednej z usług nie może być mniejsza niż 250 000,00

PLN brutto; 2) Specjalista ds. kartografii – co najmniej 1 (jedna) osoba Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: a) posiada uprawnienia

zawodowe z zakresu „redakcja map”, o których mowa w art. 43 pkt 6 ustawy pgik; b) w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert

uczestniczył jako specjalista przy realizacji co najmniej 2 (dwóch) zakończonych usług, polegających na opracowaniu mapy topograficznej w skali 1 : 10 000

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz

bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych; 3) Specjalista ds. kontroli jakości danych – co najmniej 1

(jedna) osoba Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: a) posiada uprawnienia zawodowe z zakresu „redakcja map”, o których mowa w art. 43

pkt 6 ustawy pgik, b) w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył jako specjalista przy realizacji 2 (dwóch)

zakończonych usług, polegających na kontroli jakości prac obejmujących opracowanie wektorowych map; przez kontrolę jakości rozumie się min. czynności

polegające na: sprawdzeniu zgodności opracowanych produktów z określonymi wymogami, raportowaniu wyników kontroli, bieżącym sprawdzaniu i

raportowaniu w określonych odstępach czasowych stanu realizacji prac oraz poprawności opracowywanych produktów; 4) Kontroler jakości danych - co

najmniej 5 (pięć) osób: Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: a) w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert

uczestniczył przy realizacji co najmniej 2 (dwóch) zakończonych usług, polegających na kontroli jakości prac obejmujących opracowanie wektorowych map;

przez kontrolę jakości rozumie się min. czynności polegające na: sprawdzeniu zgodności opracowanych produktów z określonymi wymogami, raportowaniu

wyników kontroli, bieżącym sprawdzaniu i raportowaniu w określonych odstępach czasowych stanu realizacji prac oraz poprawności opracowywanych

produktów. Uwaga: W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego dopuszczalne jest wystąpienie określonej osoby tylko w jednej roli. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 

Informacje dodatkowe:

 nie 

tak 

nie
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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 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. 

przetarg nieograniczony 

tak, 

Informacja na temat wadium 

1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 6 000, 00 zł. 2Wadium 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 2015r. poz. 978 i 1240). 6)Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek

bankowy NBP rachunek nr: 17 1010 1010 0007 5213 9120 0000 z dopiskiem „Wadium na nr referencyjny: BO-ZP.2610.35.2016.GI-CAPAP Uwaga: Za

termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 4.Dokument potwierdzający wniesienie wadium w

innych formach niż w pieniądzu należy dołączyć do oferty w taki sposób, aby Zamawiający swobodnie mógł w wyznaczonym terminie zwrócić Wykonawcy

wadium. 5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.Zamawiający

zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.Zamawiający żąda ponownego

wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli

w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez

Zamawiającego. 10.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym

mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których

mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania Umowy w sprawie
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zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w

sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

nie

nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

nie

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

nie 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego

systemu zakupów: 

nie

nie 

nie 
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Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne

wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

cena 60

Osoby wyznaczone do realizacji zamówienia20

Wielkość obszaru kontroli jakości BDOT10k20

(przetarg nieograniczony) 

tak 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 
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Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo

wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

 tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Wszelkie zmiany określone są w § 9 Wzoru umowy, załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Data: 04/11/2016, godzina: 12:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z

ogłoszeniem): 

nie 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> POLSKI

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
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 tak 

 nie 

Z powodu braku aktywności zostaniesz wylogowany za  sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..

Główny Urząd Geodezji i

Kartografii
Zamawiający

Strona główna BZP

Nowe

Przeglądaj

Przeglądaj

Zmień hasło

Wyloguj

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Państwa ogłoszenie przesłane w dniu 2016-10-27 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień

Publicznych w dniu 2016-10-27 (numer ogłoszenia 332114-2016).

Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl 

Urząd Zamówień Publicznych.
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