
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
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Numer ogłoszenia: 274932 - 2015; data zamieszczenia: 15.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Geodezji i Kartografii , ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 

6618432, faks 022 6283467.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gugik.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja usług szkoleniowych - Nr referencyjny: BO-

ZP.2610.64.2015.KN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja 

szkoleń dla zespołu projektowego TERYT3 i ZSIN-Faza I oraz pracowników Wydziału Orzecznictwa Departamentu Informacji 

o Nieruchomościach. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową organizację następujących szkoleń: 1) Podstawy języka 

PL SQL - zapytania do bazy danych, 2) Model danych oraz tworzenie i aktualizacja xsd, 3) Arcgis- analiza danych, data 

model, 4) Analiza wymagań systemów przez PU, 5) Procesy biznesowe. 2. Organizacja szkoleń ma na celu podniesienie 

kwalifikacji zespołów projektowych co wpłynie na zwiększenie efektywności realizacji projektów. Przedmiotowe zamówienie 

wynika z harmonogramów rzeczowo - finansowych projektów TERYT 3 i ZSIN-Faza I, współfinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określone zostaną w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 1 do SIWZ..

II.1.5) 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.01.00.00-2, 79.63.20.00-3, 80.52.10.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających



II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 

WARUNKÓW

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca na etapie realizacji umowy dysponował będzie następującymi osobami: 1) Trener ArcGIS (1 osoba): w 

ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 2 dwie usługi szkoleniowe, 

zrealizowane i zakończone przy jego udziale, z których każda z nich polegała na przeszkoleniu minimum 10 osób 

w zakresie udostępniania informacji geograficznych i zaczytania pliku w formacie GML. 2) Trener języka XML GML 

(1 osoba) w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 2 dwie usługi 

szkoleniowe, zrealizowane i zakończone przy jego udziale, z których każda z nich polegała na przeszkoleniu 

minimum 10 osób w zakresie budowy poprawnego dokumentu XML, budowy poprawnego dokumentu XML 

Schema, tworzenia poprawnych dokumentów GML, walidacji utworzonych plików GML ze schematem XSD. 3) 

Trener języka PL SQL (1 osoba): w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co 

najmniej 2 dwie usługi szkoleniowe, zrealizowane i zakończone przy jego udziale, z których każda z nich polegała 

na przeszkoleniu minimum 10 osób w zakresie transakcji autonomicznych, inicjalizacji, zarządzania pamięcią, 

czasu życia i widoczności zmiennych globalnych, obsługi zapytań flashback 4) Trener języka UML - Enterprise 

Architect (1 osoba): w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 2 

dwie usługi szkoleniowe, zrealizowane i zakończone przy jego udziale, z których każda z nich polegała na 

przeszkoleniu minimum 20 osób w zakresie tworzenia diagramów, automatycznego generowania schematów XSD. 

5) Trener zarządzania wymaganiami IT (1 osoba): w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania 

ofert wykonał co najmniej 2 dwie usługi szkoleniowe, zrealizowane i zakończone przy jego udziale, z których każda 

z nich polegała na przeszkoleniu minimum 10 osób w zakresie analizy systemów związanych z metodyką 

tworzenia oprogramowania, techniki modelowania i weryfikowania wymagań. 6) Trener z zakresu metodyki 

tworzenia procesów biznesowych i ich modelowania (1 osoba): w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem 

terminu składania ofert wykonał co najmniej 2 dwie usługi szkoleniowe, zrealizowane i zakończone przy jego 

udziale, z których każda z nich polegała na przeszkoleniu minimum 10 osób w zakresie metodyki procesów 

biznesowych, modelowanie procesów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU 

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY



III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

� wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 

usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

� aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 

24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

� lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 50 

2 - Doświadczenie Trenerów - 50

IV.2.2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.gugik.gov.pl

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I 

KARTOGRAFII 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl; www.gugik.gov.pl tel. +48 22 661 84 

32, faks +48 22 628 34 67.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2015 godzina 12:00, 

miejsce: GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2, sekretariat Dyrektora 

Generalnego, pok. 3099.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. 

Zamówienie współfinansowane z Projektów pn. TERYT 3 - Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych -

Etap II ,ZSIN - Budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach - Faza I. 2. 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. 3. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2015 r. 4. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej. 5. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się 

drogą elektroniczną - e-mail dyr.generalny@gugik.gov.pl lub za pomocą faksu pod numerem +48 22 628 34 67. 6. Jeżeli 

Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


