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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:267600-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania danych
2016/S 148-267600

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: PL127
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:
Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych
GESUT[28].
Numer referencyjny: BO-ZP.2610.28.2016.KN.ZSIN II.K-GESUT

II.1.2) Główny kod CPV
72312100

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:elzbieta.tomaka@gugik.gov.pl
http://www.gugik.gov.pl
www.gugik.gov.pl
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące:
1) dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego systemu informacji o
nieruchomościach celem włączenia tych baz do tego systemu, poprzez modernizację EGiB,
2) aktualizacji (konwersji) danych EGiB, które nie będą objęte modernizacją EGiB,
3) utworzenia inicjalnej bazy GESUT,
4) dostosowania istniejącej powiatowej bazy GESUT do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT,
5) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych w ramach zamówienia baz danych
EGiB i GESUT.
Usługi będą realizowane dla wybranych jednostek ewidencyjnych lub obrębów ewidencyjnych.
Zadania będą realizowane w ramach projektów: ZSIN Faza II – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o
Nieruchomościach i K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 17 części od 13 do 29.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 86 383 801.87 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 baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz
dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000
71356100
71354300
71700000
72312100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Województwo warmińsko – mazurskie:
Część 13 – dotyczy powiatów:
— iławskiego, nowomiejskiego – przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące:
a) realizacji zadania, określonego w projekcie ZSIN – Faza II – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nieruchomościach – Faza II, dotyczącego dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków
do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach celem włączenia tych baz do
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b ustawy z dnia 17 maja 1989
r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.), poprzez:
— modernizację EGiB w wybranych jednostkach ewidencyjnych i obrębach ewidencyjnych,
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— aktualizację (konwersję) danych EGiB, dotyczących jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych,
które nie będą objęte modernizacją EGiB;
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych
EGiB, które może zostać zlecone w ramach opcji,
b) realizacji zadania, określonego w projekcie K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego dostosowania danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z
obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT celem włączenia tych baz do krajowej bazy GESUT,
o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
poprzez:
— utworzenie inicjalnej bazy GESUT w wybranych jednostkach ewidencyjnych lub obrębach ewidencyjnych,
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania (WN) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia rękojmi (R) / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 273 070.93 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
1. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia,
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 %
zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia uzupełniające będą polegały na wykonaniu analogicznych prac jak w zamówieniu
podstawowym.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na:
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
EGiB w ramach projektu ZSIN Faza II
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
GESUT w ramach projektu K-GESUT.
Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego, w przypadku nieskorzystania przez
Zamawiającego lub niewykorzystania w pełnym zakresie prawa opcji.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.01.00-00-0028/15-00, POPC.02.01.00-00-0027/15-00.
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II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamówienie będzie realizowane w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa Oś priorytetowa
E-Administracja i otwarty rząd Działanie Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych ze środków
pochodzących z projektów: K-GESUT, ZSIN – Faza II.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 20 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 15 sierpnia 2018 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz
dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000
71356100
71354300
71700000
72312100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Województwo warmińsko – mazurskie:
Część 14 – dotyczy powiatów:
— bartoszyckiego, lidzbarskiego, elbląskiego – przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące:
a) realizacji zadania, określonego w projekcie ZSIN – Faza II – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nieruchomościach – Faza II, dotyczącego dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków
do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach celem włączenia tych baz do
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b ustawy z dnia 17 maja 1989
r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.), poprzez:
— modernizację EGiB w wybranych jednostkach ewidencyjnych i obrębach ewidencyjnych,
— aktualizację (konwersję) danych EGiB, dotyczących jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych,
które nie będą objęte modernizacją EGiB;
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych
EGiB, które może zostać zlecone w ramach opcji,
b) realizacji zadania, określonego w projekcie K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego dostosowania danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z
obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT celem włączenia tych baz do krajowej bazy GESUT,
o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
poprzez:
— utworzenie inicjalnej bazy GESUT w wybranych jednostkach ewidencyjnych lub obrębach ewidencyjnych,
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania (WN) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia rękojmi (R) / Waga: 10
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Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 535 518.91 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
1. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia,
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 %
zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia uzupełniające będą polegały na wykonaniu analogicznych prac jak w zamówieniu
podstawowym.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na:
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
EGiB w ramach projektu ZSIN Faza II
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
GESUT w ramach projektu K-GESUT.
Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego, w przypadku nieskorzystania przez
Zamawiającego lub niewykorzystania w pełnym zakresie prawa opcji.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.01.00-00-0028/15-00, POPC.02.01.00-00-0027/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamówienie będzie realizowane w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa Oś priorytetowa
E-Administracja i otwarty rząd Działanie Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych ze środków
pochodzących z projektów: K-GESUT, ZSIN – Faza II.
2.Termin realizacji zamówienia wynosi 20 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 15 sierpnia 2018 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz
dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000
71356100
71354300
71700000
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72312100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Województwo warmińsko – mazurskie:
Część 15– dotyczy powiatów:
— nidzickiego, olsztyńskiego, piskiego – przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące:
a) realizacji zadania, określonego w projekcie ZSIN – Faza II – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nieruchomościach – Faza II, dotyczącego dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków
do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach celem włączenia tych baz do
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b ustawy z dnia 17 maja 1989
r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.), poprzez:
— modernizację EGiB w wybranych jednostkach ewidencyjnych i obrębach ewidencyjnych,
— aktualizację (konwersję) danych EGiB, dotyczących jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych,
które nie będą objęte modernizacją EGiB;
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych
EGiB, które może zostać zlecone w ramach opcji,
b) realizacji zadania, określonego w projekcie K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego dostosowania danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z
obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT celem włączenia tych baz do krajowej bazy GESUT,
o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
poprzez:
— utworzenie inicjalnej bazy GESUT w wybranych jednostkach ewidencyjnych lub obrębach ewidencyjnych,
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania (WN) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia rękojmi (R) / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 014 603.05 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
1. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia,
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 %
zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia uzupełniające będą polegały na wykonaniu analogicznych prac jak w zamówieniu
podstawowym.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na:
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
EGiB w ramach projektu ZSIN Faza II
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
GESUT w ramach projektu K-GESUT.
Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego, w przypadku nieskorzystania przez
Zamawiającego lub niewykorzystania w pełnym zakresie prawa opcji.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.01.00-00-0028/15-00, POPC.02.01.00-00-0027/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamówienie będzie realizowane w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa Oś priorytetowa
E-Administracja i otwarty rząd Działanie Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych ze środków
pochodzących z projektów: K-GESUT, ZSIN – Faza II.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 20 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 15 sierpnia 2018 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz
dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000
71356100
71354300
71700000
72312100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Województwo warmińsko – mazurskie:
Część 16 – dotyczy powiatów:
— giżyckiego, ełckiego – przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące:
a) realizacji zadania, określonego w projekcie ZSIN – Faza II – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nieruchomościach – Faza II, dotyczącego dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków
do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach celem włączenia tych baz do
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b ustawy z dnia 17 maja 1989
r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.), poprzez:
— modernizację EGiB w wybranych jednostkach ewidencyjnych i obrębach ewidencyjnych,
— aktualizację (konwersję) danych EGiB, dotyczących jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych,
które nie będą objęte modernizacją EGiB;
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— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych
EGiB, które może zostać zlecone w ramach opcji,
b) realizacji zadania, określonego w projekcie K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego dostosowania danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z
obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT celem włączenia tych baz do krajowej bazy GESUT,
o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
poprzez:
— utworzenie inicjalnej bazy GESUT w wybranych jednostkach ewidencyjnych lub obrębach ewidencyjnych,
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania (WN) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia rękojmi (R) / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 444 097.15 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
1. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia,
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 %
zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia uzupełniające będą polegały na wykonaniu analogicznych prac jak w zamówieniu
podstawowym.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na:
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
EGiB w ramach projektu ZSIN Faza II
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
GESUT w ramach projektu K-GESUT.
Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego, w przypadku nieskorzystania przez
Zamawiającego lub niewykorzystania w pełnym zakresie prawa opcji.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.01.00-00-0028/15-00, POPC.02.01.00-00-0027/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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1. Zamówienie będzie realizowane w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa Oś priorytetowa
E-Administracja i otwarty rząd Działanie Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych ze środków
pochodzących z projektów: K-GESUT, ZSIN – Faza II.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 20 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 15 sierpnia 2018 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz
dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000
71356100
71354300
71700000
72312100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Województwo warmińsko – mazurskie:
Część 17 – dotyczy powiatów:
— węgorzewskiego, oleckiego, gołdapskiego – przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące:
a) realizacji zadania, określonego w projekcie ZSIN – Faza II – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nieruchomościach – Faza II, dotyczącego dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków
do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach celem włączenia tych baz do
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b ustawy z dnia 17 maja 1989
r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.), poprzez:
— modernizację EGiB w wybranych jednostkach ewidencyjnych i obrębach ewidencyjnych,
— aktualizację (konwersję) danych EGiB, dotyczących jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych,
które nie będą objęte modernizacją EGiB,
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych
EGiB, które może zostać zlecone w ramach opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania (WN) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia rękojmi (R) / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 408 012.20 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
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1. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia,
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 %
zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia uzupełniające będą polegały na wykonaniu analogicznych prac jak w zamówieniu
podstawowym.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na:
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
EGiB w ramach projektu ZSIN Faza II
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
GESUT w ramach projektu K-GESUT.
Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego, w przypadku nieskorzystania przez
Zamawiającego lub niewykorzystania w pełnym zakresie prawa opcji.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.01.00-00-0028/15-00, POPC.02.01.00-00-0027/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamówienie będzie realizowane w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa Oś priorytetowa
E-Administracja i otwarty rząd Działanie Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych ze środków
pochodzących z projektów: K-GESUT, ZSIN – Faza II.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 20 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 15 sierpnia 2018 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz
dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000
71356100
71354300
71700000
72312100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Województwo warmińsko – mazurskie:
Część 18 – dotyczy powiatów:
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— szczycieńskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, działdowskiego – przedmiot zamówienia obejmuje usługi
dotyczące:
a) realizacji zadania, określonego w projekcie ZSIN – Faza II – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nieruchomościach – Faza II, dotyczącego dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków
do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach celem włączenia tych baz do
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b ustawy z dnia 17 maja 1989
r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.), poprzez:
— modernizację EGiB w wybranych jednostkach ewidencyjnych i obrębach ewidencyjnych,
— aktualizację (konwersję) danych EGiB, dotyczących jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych,
które nie będą objęte modernizacją EGiB,
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych
EGiB, które może zostać zlecone w ramach opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania (WN) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia rękojmi (R) / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 323 201.22 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
1. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia,
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 %
zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia uzupełniające będą polegały na wykonaniu analogicznych prac jak w zamówieniu
podstawowym.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na:
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
EGiB w ramach projektu ZSIN Faza II
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
GESUT w ramach projektu K-GESUT.
Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego, w przypadku nieskorzystania przez
Zamawiającego lub niewykorzystania w pełnym zakresie prawa opcji.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.01.00-00-0028/15-00, POPC.02.01.00-00-0027/15-00.
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II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamówienie będzie realizowane w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa Oś priorytetowa
E-Administracja i otwarty rząd Działanie Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych ze środków
pochodzących z projektów: K-GESUT, ZSIN – Faza II.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 20 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 15 sierpnia 2018 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz
dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000
71356100
71354300
71700000
72312100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Województwo warmińsko – mazurskie:
Część 19 – dotyczy:
— Miasta Elbląg, powiatów:braniewskiego, ostródzkiego – przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące:
a) realizacji zadania, określonego w projekcie ZSIN – Faza II – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nieruchomościach – Faza II, dotyczącego dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków
do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach celem włączenia tych baz do
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b ustawy z dnia 17 maja 1989
r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.), poprzez:
— modernizację EGiB w wybranych jednostkach ewidencyjnych i obrębach ewidencyjnych,
— aktualizację (konwersję) danych EGiB, dotyczących jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych,
które nie będą objęte modernizacją EGiB,
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych
EGiB, które może zostać zlecone w ramach opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania (WN) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia rękojmi (R) / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 139 402.44 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
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1. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia,
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 %
zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia uzupełniające będą polegały na wykonaniu analogicznych prac jak w zamówieniu
podstawowym.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na:
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
EGiB w ramach projektu ZSIN Faza II
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
GESUT w ramach projektu K-GESUT.
Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego, w przypadku nieskorzystania przez
Zamawiającego lub niewykorzystania w pełnym zakresie prawa opcji.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.01.00-00-0028/15-00, POPC.02.01.00-00-0027/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamówienie będzie realizowane w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa Oś priorytetowa
E-Administracja i otwarty rząd Działanie Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych ze środków
pochodzących z projektów: K-GESUT, ZSIN – Faza II.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 20 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 15 sierpnia 2018 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz
dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000
71356100
71354300
71700000
72312100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Województwo wielkopolskie:
Część 20 – dotyczy powiatów:
— średzkiego, chodzieskiego – przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące:
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a) realizacji zadania, określonego w projekcie ZSIN – Faza II – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nieruchomościach – Faza II, dotyczącego dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków
do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach celem włączenia tych baz do
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b ustawy z dnia 17 maja 1989
r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.), poprzez:
— modernizację EGiB w wybranych jednostkach ewidencyjnych i obrębach ewidencyjnych,
— aktualizację (konwersję) danych EGiB, dotyczących jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych,
które nie będą objęte modernizacją EGiB;
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych
EGiB, które może zostać zlecone w ramach opcji,
b) realizacji zadania, określonego w projekcie K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego dostosowania danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z
obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT celem włączenia tych baz do krajowej bazy GESUT,
o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
poprzez:
— utworzenie inicjalnej bazy GESUT w wybranych jednostkach ewidencyjnych lub obrębach ewidencyjnych,
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania (WN) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia rękojmi (R) / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 032 706.91 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
1. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia,
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 %
zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia uzupełniające będą polegały na wykonaniu analogicznych prac jak w zamówieniu
podstawowym.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na:
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
EGiB w ramach projektu ZSIN Faza II
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
GESUT w ramach projektu K-GESUT.
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Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego, w przypadku nieskorzystania przez
Zamawiającego lub niewykorzystania w pełnym zakresie prawa opcji.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.01.00-00-0028/15-00, POPC.02.01.00-00-0027/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamówienie będzie realizowane w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa Oś priorytetowa
E-Administracja i otwarty rząd Działanie Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych ze środków
pochodzących z projektów: K-GESUT, ZSIN – Faza II.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 20 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 15 sierpnia 2018 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz
dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000
71356100
71354300
71700000
72312100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Województwo wielkopolskie:
Część 21 – dotyczy powiatów:
— pleszewskiego, jarocińskiego, śremskiego – przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące:
a) realizacji zadania, określonego w projekcie ZSIN – Faza II – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nieruchomościach – Faza II, dotyczącego dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków
do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach celem włączenia tych baz do
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b ustawy z dnia 17 maja 1989
r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.), poprzez:
— modernizację EGiB w wybranych jednostkach ewidencyjnych i obrębach ewidencyjnych,
— aktualizację (konwersję) danych EGiB, dotyczących jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych,
które nie będą objęte modernizacją EGiB;
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych
EGiB, które może zostać zlecone w ramach opcji,
b) realizacji zadania, określonego w projekcie K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego dostosowania danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z
obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT celem włączenia tych baz do krajowej bazy GESUT,
o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
poprzez:
— utworzenie inicjalnej bazy GESUT w wybranych jednostkach ewidencyjnych lub obrębach ewidencyjnych,
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— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania (WN) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia rękojmi (R) / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 437 654.28 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
1. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia,
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 %
zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia uzupełniające będą polegały na wykonaniu analogicznych prac jak w zamówieniu
podstawowym.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na:
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
EGiB w ramach projektu ZSIN Faza II
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
GESUT w ramach projektu K-GESUT.
Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego, w przypadku nieskorzystania przez
Zamawiającego lub niewykorzystania w pełnym zakresie prawa opcji.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.01.00-00-0028/15-00, POPC.02.01.00-00-0027/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamówienie będzie realizowane w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa Oś priorytetowa
E-Administracja i otwarty rząd Działanie Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych ze środków
pochodzących z projektów: K-GESUT, ZSIN – Faza II.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 20 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 15 sierpnia 2018 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz
dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
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Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000
71356100
71354300
71700000
72312100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Województwo świętokrzyskie:
Część 22 – dotyczy:
— Miasta Kielce, powiatów: kieleckiego, jędrzejowskiego – przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące:
a) realizacji zadania, określonego w projekcie ZSIN – Faza II – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nieruchomościach – Faza II, dotyczącego dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków
do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach celem włączenia tych baz do
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b ustawy z dnia 17 maja 1989
r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.), poprzez:
— modernizację EGiB w wybranych jednostkach ewidencyjnych i obrębach ewidencyjnych,
— aktualizację (konwersję) danych EGiB, dotyczących jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych,
które nie będą objęte modernizacją EGiB;
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych
EGiB, które może zostać zlecone w ramach opcji,
b) realizacji zadania, określonego w projekcie K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego dostosowania danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z
obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT celem włączenia tych baz do krajowej bazy GESUT,
o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
poprzez:
— utworzenie inicjalnej bazy GESUT w wybranych jednostkach ewidencyjnych lub obrębach ewidencyjnych,
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania (WN) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia rękojmi (R) / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 604 098.17 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
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1. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia,
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 %
zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia uzupełniające będą polegały na wykonaniu analogicznych prac jak w zamówieniu
podstawowym.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na:
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
EGiB w ramach projektu ZSIN Faza II
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
GESUT w ramach projektu K-GESUT.
Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego, w przypadku nieskorzystania przez
Zamawiającego lub niewykorzystania w pełnym zakresie prawa opcji.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.01.00-00-0028/15-00, POPC.02.01.00-00-0027/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamówienie będzie realizowane w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa Oś priorytetowa
E-Administracja i otwarty rząd Działanie Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych ze środków
pochodzących z projektów: K-GESUT, ZSIN – Faza II.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 20 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 15 sierpnia 2018 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz
dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000
71356100
71354300
71700000
72312100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Województwo świętokrzyskie:
Część 23 – dotyczy powiatów:
— ostrowieckiego, opatowskiego, sandomierskiego – przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące:
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a) realizacji zadania, określonego w projekcie ZSIN – Faza II – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nieruchomościach – Faza II, dotyczącego dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków
do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach celem włączenia tych baz do
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b ustawy z dnia 17 maja 1989
r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.), poprzez:
— modernizację EGiB w wybranych jednostkach ewidencyjnych i obrębach ewidencyjnych,
— aktualizację (konwersję) danych EGiB, dotyczących jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych,
które nie będą objęte modernizacją EGiB;
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych
EGiB, które może zostać zlecone w ramach opcji,
b) realizacji zadania, określonego w projekcie K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego dostosowania danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z
obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT celem włączenia tych baz do krajowej bazy GESUT,
o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
poprzez:
— utworzenie inicjalnej bazy GESUT w wybranych jednostkach ewidencyjnych lub obrębach ewidencyjnych,
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania (WN) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia rękojmi (R) / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 119 968.90 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
1. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia,
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 %
zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia uzupełniające będą polegały na wykonaniu analogicznych prac jak w zamówieniu
podstawowym.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na:
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
EGiB w ramach projektu ZSIN Faza II
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
GESUT w ramach projektu K-GESUT.
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Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego, w przypadku nieskorzystania przez
Zamawiającego lub niewykorzystania w pełnym zakresie prawa opcji.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.01.00-00-0028/15-00, POPC.02.01.00-00-0027/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamówienie będzie realizowane w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa Oś priorytetowa
E-Administracja i otwarty rząd Działanie Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych ze środków
pochodzących z projektów: K-GESUT, ZSIN – Faza II.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 20 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 15 sierpnia 2018 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz
dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000
71356100
71354300
71700000
72312100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Województwo świętokrzyskie:
Część 24 – dotyczy powiatów:
— koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego, włoszczowskiego – przedmiot zamówienia obejmuje usługi
dotyczące:
a) realizacji zadania, określonego w projekcie ZSIN – Faza II – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nieruchomościach – Faza II, dotyczącego dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków
do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach celem włączenia tych baz do
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b ustawy z dnia 17 maja 1989
r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.), poprzez:
— modernizację EGiB w wybranych jednostkach ewidencyjnych i obrębach ewidencyjnych,
— aktualizację (konwersję) danych EGiB, dotyczących jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych,
które nie będą objęte modernizacją EGiB;
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych
EGiB, które może zostać zlecone w ramach opcji,
b) realizacji zadania, określonego w projekcie K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego dostosowania danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z
obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT celem włączenia tych baz do krajowej bazy GESUT,
o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
poprzez:
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— utworzenie inicjalnej bazy GESUT w wybranych jednostkach ewidencyjnych lub obrębach ewidencyjnych,
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania (WN) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia rękojmi (R) / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 465 205.91 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
1. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia,
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 %
zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia uzupełniające będą polegały na wykonaniu analogicznych prac jak w zamówieniu
podstawowym.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na:
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
EGiB w ramach projektu ZSIN Faza II
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
GESUT w ramach projektu K-GESUT.
Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego, w przypadku nieskorzystania przez
Zamawiającego lub niewykorzystania w pełnym zakresie prawa opcji.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.01.00-00-0028/15-00, POPC.02.01.00-00-0027/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamówienie będzie realizowane w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa Oś priorytetowa
E-Administracja i otwarty rząd Działanie Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych ze środków
pochodzących z projektów: K-GESUT, ZSIN – Faza II.
2.Termin realizacji zamówienia wynosi 20 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 15 sierpnia 2018 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz
dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000
71356100
71354300
71700000
72312100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Województwo świętokrzyskie:
Część 25 – dotyczy powiatów:
— buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego, staszowskiego – przedmiot zamówienia obejmuje usługi
dotyczące:
a) realizacji zadania, określonego w projekcie ZSIN – Faza II – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nieruchomościach – Faza II, dotyczącego dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków
do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach celem włączenia tych baz do
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b ustawy z dnia 17 maja 1989
r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.), poprzez:
— modernizację EGiB w wybranych jednostkach ewidencyjnych i obrębach ewidencyjnych,
— aktualizację (konwersję) danych EGiB, dotyczących jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych,
które nie będą objęte modernizacją EGiB;
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych
EGiB, które może zostać zlecone w ramach opcji,
b) realizacji zadania, określonego w projekcie K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego dostosowania danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z
obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT celem włączenia tych baz do krajowej bazy GESUT,
o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
poprzez:
— utworzenie inicjalnej bazy GESUT w wybranych jednostkach ewidencyjnych lub obrębach ewidencyjnych,
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania (WN) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia rękojmi (R) / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 886 669.92 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
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Opis wznowień:
1. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia,
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 %
zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia uzupełniające będą polegały na wykonaniu analogicznych prac jak w zamówieniu
podstawowym.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na:
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
EGiB w ramach projektu ZSIN Faza II
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
GESUT w ramach projektu K-GESUT.
Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego, w przypadku nieskorzystania przez
Zamawiającego lub niewykorzystania w pełnym zakresie prawa opcji.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.01.00-00-0028/15-00, POPC.02.01.00-00-0027/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamówienie będzie realizowane w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa Oś priorytetowa
E-Administracja i otwarty rząd Działanie Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych ze środków
pochodzących z projektów: K-GESUT, ZSIN – Faza II.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 20 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 15 sierpnia 2018 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz
dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000
71356100
71354300
71700000
72312100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Województwo śląskie:
Część 26 – dotyczy:
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— powiatów: bielskiego, żywieckiego – przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące:
a) realizacji zadania, określonego w projekcie ZSIN – Faza II – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nieruchomościach – Faza II, dotyczącego dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków
do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach celem włączenia tych baz do
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b ustawy z dnia 17 maja 1989
r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.), poprzez:
— modernizację EGiB w wybranych jednostkach ewidencyjnych i obrębach ewidencyjnych,
— aktualizację (konwersję) danych EGiB, dotyczących jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych,
które nie będą objęte modernizacją EGiB,
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych
EGiB, które może zostać zlecone w ramach opcji.
— gminy Czechowice – Dziedzice– przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące:
a) realizacji zadania, określonego w projekcie ZSIN – Faza II – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nieruchomościach – Faza II, dotyczącego dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków
do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach celem włączenia tych baz do
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b ustawy z dnia 17 maja 1989
r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.), poprzez:
— modernizację EGiB w wybranych jednostkach ewidencyjnych i obrębach ewidencyjnych,
— aktualizację (konwersję) danych EGiB, dotyczących jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych,
które nie będą objęte modernizacją EGiB,
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych
EGiB, które może zostać zlecone w ramach opcji.
b) realizacji zadania, określonego w projekcie K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego dostosowania danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z
obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT celem włączenia tych baz do krajowej bazy GESUT,
o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
poprzez:
— utworzenie inicjalnej bazy GESUT w wybranych jednostkach ewidencyjnych lub obrębach ewidencyjnych,
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania (WN) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia rękojmi (R) / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 901 113.22 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
1. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia,
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 %
zamówienia podstawowego.
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2. Zamówienia uzupełniające będą polegały na wykonaniu analogicznych prac jak w zamówieniu
podstawowym.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na:
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
EGiB w ramach projektu ZSIN Faza II
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
GESUT w ramach projektu K-GESUT.
Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego, w przypadku nieskorzystania przez
Zamawiającego lub niewykorzystania w pełnym zakresie prawa opcji.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.01.00-00-0028/15-00, POPC.02.01.00-00-0027/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamówienie będzie realizowane w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa Oś priorytetowa
E-Administracja i otwarty rząd Działanie Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych ze środków
pochodzących z projektów: K-GESUT, ZSIN – Faza II.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 20 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 15 sierpnia 2018 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz
dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000
71356100
71354300
71700000
72312100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Województwo śląskie:
Część 27 – dotyczy:
— powiatu cieszyńskiego, Miasta Cieszyn, Miasta Bielsko – Biała – przedmiot zamówienia obejmuje usługi
dotyczące:
a) realizacji zadania, określonego w projekcie ZSIN – Faza II – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nieruchomościach – Faza II, dotyczącego dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków
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do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach celem włączenia tych baz do
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b ustawy z dnia 17 maja 1989
r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.), poprzez:
— modernizację EGiB w wybranych jednostkach ewidencyjnych i obrębach ewidencyjnych,
— aktualizację (konwersję) danych EGiB, dotyczących jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych,
które nie będą objęte modernizacją EGiB,
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych
EGiB, które może zostać zlecone w ramach opcji.
b) realizacji zadania, określonego w projekcie K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego dostosowania danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z
obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT celem włączenia tych baz do krajowej bazy GESUT,
o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
poprzez:
— utworzenie inicjalnej bazy GESUT w wybranych jednostkach ewidencyjnych lub obrębach ewidencyjnych,
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania (WN) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia rękojmi (R) / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 579 948.17 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
1. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia,
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 %
zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia uzupełniające będą polegały na wykonaniu analogicznych prac jak w zamówieniu
podstawowym.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na:
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
EGiB w ramach projektu ZSIN Faza II
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
GESUT w ramach projektu K-GESUT.
Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego, w przypadku nieskorzystania przez
Zamawiającego lub niewykorzystania w pełnym zakresie prawa opcji.
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.01.00-00-0028/15-00, POPC.02.01.00-00-0027/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamówienie będzie realizowane w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa Oś priorytetowa
E-Administracja i otwarty rząd Działanie Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych ze środków
pochodzących z projektów: K-GESUT, ZSIN – Faza II.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 20 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 15 sierpnia 2018 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz
dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000
71356100
71354300
71700000
72312100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Województwo śląskie:
Część 28 – dotyczy:
— powiatu bieruńsko – lędzińskiego, Miasta Dąbrowa Górnicza, Miasta Jaworzno – przedmiot zamówienia
obejmuje usługi dotyczące:
a) realizacji zadania, określonego w projekcie K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego dostosowania danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z
obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT celem włączenia tych baz do krajowej bazy GESUT,
o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
poprzez:
— utworzenie inicjalnej bazy GESUT w wybranych jednostkach ewidencyjnych lub obrębach ewidencyjnych,
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania (WN) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia rękojmi (R) / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 190 424.39 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w dniach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
1. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia,
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 %
zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia uzupełniające będą polegały na wykonaniu analogicznych prac jak w zamówieniu
podstawowym.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na:
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
EGiB w ramach projektu ZSIN Faza II
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
GESUT w ramach projektu K-GESUT.
Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego, w przypadku nieskorzystania przez
Zamawiającego lub niewykorzystania w pełnym zakresie prawa opcji.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.01.00-00-0028/15-00, POPC.02.01.00-00-0027/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamówienie będzie realizowane w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa Oś priorytetowa
E-Administracja i otwarty rząd Działanie Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych ze środków
pochodzących z projektów: K-GESUT, ZSIN – Faza II.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 20 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 15 sierpnia 2018 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz
dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000
71356100
71354300
71700000
72312100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
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Województwo śląskie:
Część 29 – dotyczy::
— powiatu będzińskiego – przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące:
a) realizacji zadania, określonego w projekcie K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego dostosowania danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z
obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT celem włączenia tych baz do krajowej bazy GESUT,
o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
poprzez:
— utworzenie inicjalnej bazy GESUT w wybranych jednostkach ewidencyjnych lub obrębach ewidencyjnych,
— dostosowanie istniejącej powiatowej bazy GESUT do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym
danych GESUT w wybranych jednostkach ewidencyjnych lub obrębach ewidencyjnych.
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.
— Miasta Sosnowiec, Miasta Tychy – przedmiot zamówienia obejmuje usługi dotyczące:
a) realizacji zadania, określonego w projekcie K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego dostosowania danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z
obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT celem włączenia tych baz do krajowej bazy GESUT,
o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
poprzez:
— utworzenie inicjalnej bazy GESUT w wybranych jednostkach ewidencyjnych lub obrębach ewidencyjnych,
— wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów inicjalnej
bazy GESUT, które może zostać zlecone w ramach opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania (WN) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość świadczenia rękojmi (R) / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 028 106.10 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
1. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia,
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 %
zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia uzupełniające będą polegały na wykonaniu analogicznych prac jak w zamówieniu
podstawowym.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na:
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— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
EGiB w ramach projektu ZSIN Faza II
— zasileniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego w powiatach wskazanych w sekcji II.2.4) danymi
GESUT w ramach projektu K-GESUT.
Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego, w przypadku nieskorzystania przez
Zamawiającego lub niewykorzystania w pełnym zakresie prawa opcji.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.01.00-00-0028/15-00, POPC.02.01.00-00-0027/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamówienie będzie realizowane w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa Oś priorytetowa
E-Administracja i otwarty rząd Działanie Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych ze środków
pochodzących z projektów: K-GESUT, ZSIN – Faza II.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 20 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 15 sierpnia 2018 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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z przyczyn określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz
ust. 5 pkt1;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zwanej dalej „SIWZ”.
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 i 2
SIWZ, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), oraz na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty:
1) wykaz usług wykonanych (…) wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) wykaz osób (..).
Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ odpowiadać będzie zakresowi informacji,
których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów
(Wykaz usług, Wykaz osób), Zamawiający odstąpi od żądania tych dokumentów.
W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez
podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp, w JEDZ.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 3 SIWZ, do oferty dołączają aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ),o którym mowa w
ust. 1 pkt. 1 oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r (Dz. U. z 2016r, poz 1126)- w



Dz.U./S S148
03/08/2016
267600-2016-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 31 / 33

03/08/2016 S148
http://ted.europa.eu/TED

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

31 / 33

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
2. 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.
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. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp., najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie dotyczy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

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 dokumentami 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: 09/09/2016
Czas lokalny: 12:00
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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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/09/2016
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Warszawa, ul Wspólna 2, pokój 3105.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Nie dotyczy.

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:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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.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.
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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 dnia 23 listopada
2012 r. – 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.
13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu
może także przystąpić do toczącego się postępowania.
Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
14. 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.

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:
29/07/2016
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