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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363204-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi przetwarzania danych
2016/S 201-363204

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: Elzbieta Tomaka
Tel.:  +48 226618432
E-mail: elzbieta.tomaka@gugik.gov.pl 
Faks:  +48 226283467
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gugik.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

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

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług związanych z dostosowaniem kartograficznych opracowań tematycznych w postaci
cyfrowych map hydrograficznych do zgodności z nowymi wytycznymi technicznymi [37].
Numer referencyjny: BO-ZP.2610.37.2016.GI.enviDMS

II.1.2) Główny kod CPV
72310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:elzbieta.tomaka@gugik.gov.pl
http://www.gugik.gov.pl
www.gugik.gov.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostosowanie 48 arkuszy kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map
hydrograficznych o szczegółowości odpowiadającej skali 1:10 000,
2) dostosowanie 307 arkuszy kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map
hydrograficznych o szczegółowości odpowiadającej skali 1:50 000.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 807 640.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostosowanie kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72320000
72312000
72314000
72319000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część I:
Dostosowanie kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych o
szczegółowości odpowiadającej skali 1:10 000 – 16 arkuszy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 19 520.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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
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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
Program Operacyjny PL03: Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych w ramach projektu
Model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w
aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych (enviDMS), dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014. Nr projektu 418/2013/Wn50/MN-xn-03/D.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostosowanie kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72320000
72312000
72314000
72319000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część II:
Dostosowanie kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych o
szczegółowości odpowiadającej skali 1:50 000 – 147 arkuszy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 358 680.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 50
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
Program Operacyjny PL03: Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych w ramach projektu
Model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w
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aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych (enviDMS), dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014. Nr projektu 418/2013/Wn50/MN-xn-03/D.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostosowanie kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72320000
72312000
72314000
72319000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część III:
Dostosowanie kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych o
szczegółowości odpowiadającej skali 1:10 000 – 16 arkuszy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 19 520.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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
Program Operacyjny PL03: Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych w ramach projektu
Model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w
aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych (enviDMS), dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014. Nr projektu 418/2013/Wn50/MN-xn-03/D.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Dostosowanie kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72320000
72312000
72314000
72319000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część IV:
Dostosowanie kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych o
szczegółowości odpowiadającej skali 1:50 000 – 85 arkuszy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 207 400.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 50
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
Program Operacyjny PL03: Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych w ramach projektu
Model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w
aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych (enviDMS), dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014. Nr projektu 418/2013/Wn50/MN-xn-03/D.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostosowanie kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72320000
72312000
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72314000
72319000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część V:
Dostosowanie kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych o
szczegółowości odpowiadającej skali 1:10 000 – 16 arkuszy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 19 520.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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
Program Operacyjny PL03: Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych w ramach projektu
Model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w
aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych (enviDMS), dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014. Nr projektu 418/2013/Wn50/MN-xn-03/D.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostosowanie kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych.
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72320000
72312000
72314000
72319000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:



Dz.U./S S201
18/10/2016
363204-2016-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 13

18/10/2016 S201
http://ted.europa.eu/TED

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

7 / 13

Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część VI:
Dostosowanie kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych o
szczegółowości odpowiadającej skali 1:50 000 – 75 arkuszy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 183 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 50
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
Program Operacyjny PL03: Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych w ramach projektu
Model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w
aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych (enviDMS), dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014. Nr projektu 418/2013/Wn50/MN-xn-03/D.

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu
o zamówieniu oraz w SIWZ. Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania z przyczyn określonych
w ustawie z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp”, zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12 oraz z art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale VIII ust. 2
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), wypełniony
zgodnie z instrukcją wypełniania JEDZ- załącznik nr 5 do SIWZ .2.Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca
składa następujące dokumenty w formie przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126): 1)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
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24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert; 2)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;3)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
3.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust 2:pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.4.Jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje
się.5.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust.
2 pkt 1), składa dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21
ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca składa informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej:
dla części I – 10 000 PLN
dla części II – 150 000 PLN
dla części III – 10 000 PLN
dla części IV – 100 000 PLN
dla części V – 10 000 PLN
dla części VI – 100 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
(...)
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6. Wykonawca bez względu na którą część składa ofertę wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie:
1) co najmniej 10 arkuszy Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1: 50 000 (opracowanych zgodnie z Wytycznymi
Technicznymi GIS-3 „Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50 000 w wersji analogowej i numerycznej”, GUGiK,
Warszawa 2005) na zamówienie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, opracowanych w ramach jednego lub
więcej zamówień,
2) co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu lub aktualizacji wektorowych danych przestrzennych.
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”.
7. Wykonawca bez względu na którą część składa ofertę musi wykazać, że będzie dysponował na etapie
realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:
1) trzema osobami, posiadającymi kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. które
w ciągu ostatnich 5 lat brały udział w co najmniej dwóch usługach polegających na opracowaniu Mapy
Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000 zgodnie z Wytycznymi Technicznymi GIS-3 „Mapa Hydrograficzna
Polski
w skali 1:50 000 w wersji analogowej i numerycznej”, GUGiK, Warszawa 2005, na zamówienie Służby
Geodezyjnej i Kartograficznej,
2) dwiema osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj.
posiadającymi co najmniej stopień naukowy doktora z zakres hydrologii lub hydrografii lub gospodarki
wodnej lub nauk pokrewnych o Ziemi oraz wykażą się co najmniej dwoma publikacjami związanymi z
opracowywaniem map hydrograficznych albo opracowywaniem opublikowanych lub nieopublikowanych szkiców
i map hydrograficznych w ramach rozpraw habilitacyjnych, doktorskich albo innych pokrewnych opracowań,
ekspertyz, itp. opracowanych w ramach badań naukowych lub zadań własnych lub zamówień publicznych
i komercyjnych,
3) jedną osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. posiadającą
uprawnienia zawodowe z zakresu „redakcja map” zgodnie z art. 43. pkt. 6 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 520, z późn. zm.), która będzie pełnić funkcję kierownika w
rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
Uwaga:
Zamawiający nie dopuszcza występowania tej samej osoby kilkukrotnie w ramach jednej oferty.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał konkretne informacje na temat wymienionych osób
potwierdzające spełnienie powyższych warunków, a nie zawierał zapisy typu „zgodne z SIWZ” lub wpisywał
wymagania podane przez Zamawiającego na zasadzie „kopiuj-wklej”.
8. Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej:
dla części I – 10 000 PLN
dla części II – 150 000 PLN
dla części III – 10 000 PLN
dla części IV – 100 000 PLN
dla części V – 10 000 PLN
dla części VI – 100 000 PLN.
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
(...)
6. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale VIII ust. 6, 7, 8
SIWZ na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składa następujące dokumenty:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 5 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 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 stanowi
załącznik nr 7 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 informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami
– Wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ;
3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert;
4) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej
Wykonawcy – Wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z Wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków 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
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Data: 24/11/2016
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: 24/11/2016
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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529 oraz 2015 poz. 1830) lub osobiście
lub za pośrednictwem posłańca lub faksu +48 22 628 34 67. lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422, z 2015 poz.
1844 oraz 2016 poz. 147 i 615) pod adresem e-mail dyr.generalny@gugik.gov.pl 
2.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: część I – 500 PLN, część II – 10 000 PLN, część III – 500
PLN, część IV – 6 000 PLN, część V – 500 PLN, część VI – 5 000 PLN.
3.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.
4.W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału
w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona
przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano
ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie
sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs
Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
5. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % maksymalnej
wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy dla części II, IV i VI.
6. Zamawiający informuje, że określony w sekcji IV.2.6 ogłoszenia minimalny okres, w którym oferent będzie
związany ofertą – 2 miesiące równa się 60 dni.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

mailto:dyr.generalny@gugik.gov.pl
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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.
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 23.11.2012 – 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.

mailto:odwolania@odwolania.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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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 17.11.1964
– 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 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:
14/10/2016

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

