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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:573527-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi fotogrametryczne
2018/S 248-573527

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: Adrian Przepiórka
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
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 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:
Opracowanie cyfrowej ortofotomapy
Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.35.2018.GI

II.1.2) Główny kod CPV
71355100

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:dyr.generalny@gugik.gov.pl
http://www.gugik.gov.pl
www.gugik.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB oraz opracowanie na
podstawie pozyskanych zdjęć Ortofotomapy RGB o terenowym rozmiarze piksela 0,10 m i 0,25 m (w zależności
od obszaru) w układzie PL-1992. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części.

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 maksymalnej liczby części: 2
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Opracowanie cyfrowej ortofotomapy
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71355100
72314000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Białogard, Goleniów, Gorzów Wielkopolski, Gryfino, Kołobrzeg, Koszalin, Nowa Sól, Police, Stargard, Szczecin,
Szczecinek, Świebodzin, Świnoujście, Wałcz, Zielona Góra, Żagań, Żary.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 1 obejmuje 488 arkuszy mapy w skali 1:5000 Ortofotomapy o terenowym rozmiarze piksela 0,10 m
dla następujących miast: Białogard, Goleniów, Gorzów Wielkopolski, Gryfino, Kołobrzeg, Koszalin, Nowa Sól,
Police, Stargard, Szczecin, Szczecinek, Świebodzin, Świnoujście, Wałcz, Zielona Góra, Żagań, Żary.
We wszystkich 4 (czterech) częściach zamówienia znajdują się obszary, które właściwe organy – na
podstawie przepisów ustawy z dnia 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – nadały status terenów
zamkniętych, a informacjom o obiektach położonych na tych terenach przyznały stosowne klauzule tajności.
Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 1a i 1b do SIWZ, zwane dalej: „SOPZ”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: długość świadczenia rękojmi / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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: tak
Opis opcji:



Dz.U./S S248
26/12/2018
573527-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 10

26/12/2018 S248
https://ted.europa.eu/
TED

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

3 / 10

W zakresie części 1 w ramach zamówienia opcjonalnego Zamawiający przewiduje opracowanie maksymalnie
272 arkuszy mapy w skali 1:5000 Ortofotomapy o terenowym rozmiarze piksela 0,10 m.

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
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Opracowanie cyfrowej ortofotomapy
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71355100
72314000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce realizacji zostało określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 2 obejmuje 795 arkuszy mapy w skali 1:5000 Ortofotomapy o terenowym rozmiarze piksela 0,10 m
dla następujących miast: Augustów, Biała Podlaska, Białystok, Bielsk Podlaski, Biłgoraj, Ciechanów, Chełm,
Grajewo, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Hajnówka, Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna,
Kraśnik, Legionowo, Lubartów, Lublin, Łomianki, Łomża, Łuków, Marki, Mława, Mińsk Mazowiecki, Nowy Dwór
Mazowiecki, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Płock, Płońsk,
Pruszków, Puławy, Radom, Siedlce, Sochaczew, Sulejówek, Suwałki, Świdnik, Warszawa, Wołomin, Wyszków,
Zamość, Ząbki, Zielonka, Żyrardów.
We wszystkich 4 (czterech) częściach zamówienia znajdują się obszary, które właściwe organy – na podstawie
przepisów ustawy z dnia 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne
I kartograficzne – nadały status terenów zamkniętych, a informacjom o obiektach położonych na tych terenach
przyznały stosowne klauzule tajności.
Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 1a i 1b do SIWZ, zwane dalej: „SOPZ”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: długość świadczenia rękojmi / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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: tak
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Opis opcji:
W zakresie części 2 w ramach zamówienia opcjonalnego Zamawiający przewiduje opracowanie maksymalnie
274 arkuszy mapy w skali 1:5000 Ortofotomapy o terenowym rozmiarze piksela 0,10 m.

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
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Opracowanie cyfrowej ortofotomapy
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71355100
72314000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo opolskiego, części województwa śląskiego oraz części województwa łódzkiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 3 obejmuje 7371 arkuszy mapy w skali 1:5000 Ortofotomapy o terenowym rozmiarze piksela 0,25 m dla
województwa opolskiego, części województwa śląskiego oraz części województwa łódzkiego.
We wszystkich 4 (czterech) częściach zamówienia znajdują się obszary, które właściwe organy – na
podstawie przepisów ustawy z dnia 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – nadały status terenów
zamkniętych, a informacjom o obiektach położonych na tych terenach przyznały stosowne klauzule tajności.
Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 1a i 1b do SIWZ, zwane dalej: „SOPZ”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: długość świadczenia rękojmi / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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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Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Opracowanie cyfrowej ortofotomapy
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71355100
72314000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo świętokrzyskie, województw małopolskie oraz części województwa śląskiego i części
województwa łódzkiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 4 obejmuje 6218 arkuszy mapy w skali 1:5000 Ortofotomapy o terenowym rozmiarze piksela 0,25 m
dla województwa świętokrzyskiego, województwa małopolskiego oraz części województwa śląskiego i części
województwa łódzkiego.
We wszystkich 4 (czterech) częściach zamówienia znajdują się obszary, które właściwe organy – na podstawie
przepisów ustawy z dnia 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne
I kartograficzne – nadały status terenów zamkniętych, a informacjom o obiektach położonych na tych terenach
przyznały stosowne klauzule tajności.
Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 1a i 1b do SIWZ, zwane dalej: „SOPZ”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: długość świadczenia rękojmi / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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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 zgodnie z art. 22 ustawy Pzp nie podlegają
wykluczeniu z udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt
12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, jeżeli z przedstawionych
przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone w art.
24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp. Kwestie związane z wykazaniem braku podstaw do
wykluczenia z postępowania określono w SIWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp spełniają
warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej –
Posiadają świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 5.8.2010 r. o
ochronie informacji niejawnych potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych:
i. o klauzuli „tajne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w części 1, 2 lub 3.
ii. o klauzuli „poufne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w części 4.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego
w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp złoży:
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych:
a) o klauzuli „tajne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w części 1, 2 lub 3;
b) o klauzuli „poufne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w części 4.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z
postępowania Zamawiający wymaga załączenia do oferty:
Oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej: „JEDZ”,
wypełnionego w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.
Uwaga:
Wymóg złożenia oświadczenia JEDZ dotyczy również:
1) Wykonawców - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - składa
każdy z Wykonawców (konsorcjantów);
2) podmiotów trzecich - JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów
trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
Sposób złożenia oferty w formie elektronicznej oraz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
szczegółowo opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp spełniają
warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę co najmniej:
Część 1 – 100 000,00 PLN;
Część 2 – 150 000,00 PLN;
Część 3 – 150 000,00 PLN;
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Część 4 – 130 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego
w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp złoży:
Informację z 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.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie bez względu
na liczbę części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę:
Co najmniej 1 (jednej) usługi polegającej na pozyskaniu cyfrowych zdjęć lotniczych i wykonaniu na ich

podstawie barwnej ortofotomapy dla powierzchni co najmniej 1 000 km2;
Wykonawca musi wykazać dla każdej części zamówienia na jaką składa ofertę,, że będzie dysponował na
etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:
1 (jedną) osobą posiadającą doświadczenie w projektowaniu nalotów, których celem było pozyskanie cyfrowych
zdjęć lotniczych na potrzeby opracowania cyfrowej ortofotomapy potwierdzone udziałem, w co najmniej 2
(dwóch) zamówieniach zakończonych do dnia składania ofert;
1 (jedną) osobą posiadającą doświadczenie w zakresie wykonania aerotriangulacji zdjęć lotniczych
potwierdzone udziałem, w co najmniej 2 (dwóch) zamówieniach zakończonych do dnia składania ofert;
2 (dwiema) osobami, z których każda posiada doświadczenie w zakresie wykonania pomiarów terenowych w
technologii GPS RTK potwierdzone udziałem, w co najmniej 2 (dwóch) zamówieniach zakończonych do dnia
składania ofert;
Wykonawca będzie dysponować, na etapie realizacji umowy, dla każdej części zamówienia na jaką składa
ofertę, sprzętem, narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia, co najmniej:
2 (dwoma) samolotami przeznaczonymi do wykonywania zdjęć fotogrametrycznych, posiadającymi możliwość
zamontowania kamery pomiarowej;
2 (dwoma) wielkoformatowymi, pomiarowymi kamerami cyfrowymi na stabilizowanym zawieszeniu,
wyposażonymi w elektroniczny system kompensacji rozmazania obrazu, umożliwiającymi wykonanie zdjęć
barwnych RGB.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego
w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp złoży:
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, wraz z 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 wykazu wykonanych usług stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ;
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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;
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; wzór stanowiący
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:
Wszelkie zmiany oraz projekt warunków umowy został określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr
2a i 2b do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: 31/01/2019
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: 31/01/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza publiczny.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
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.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości:
— dla części nr 1– 28 000,00 PLN,
— dla części nr 2 – 47 000,00 PLN,
— dla części nr 3 – 48 000,00 PLN,
— dla części nr 4 – 41 000,00 PLN.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Poprzez okres 2 miesięcy dotyczący terminu związania ofertą rozumie się 60 dni.
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 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie;
inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii jest Pan Rafał Kanecki,
Kontakt: iod@gugik.gov.pl , +48 22 66 18 435
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o numerze referencyjnym BDG-ZP.2610.35.2018.GI,
które przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o 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;
Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

mailto:iod@gugik.gov.pl
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z zapisami działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/12/2018
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