
 
  

         RZE

GŁÓW
 

K

BO-ZP

 

Dotyczy
nieogran
informa
zgodnoś
BO-ZP

 

ZMIAN

N
publiczn
Główny
Warszaw
Zamów
ORAZ 
WARU

 

było 

O udzie
w art. 22

1. Wy
trze
jest
zam

1) 

2) 

       
 

ECZPOSPOL

WNY  GEOD

Kazimierz B

.2610.14.20

y: postępowa
niczonego na
acji o nieru
ści z obow
.2610.14.20

NA TREŚC

Na podstaw
nych (Dz. 
y Urząd Geo
wa, inform

wienia w zak
OPIS 

UNKÓW, w

elenie zamó
2 ust. 1 usta

ykonawca w
ech lat przed
t krótszy - w
mówienia)  c

dwiema 
przeprowa
geodezyjn
mniejsza n
dwiema u
wektorow
tych usług
usług nie 
zasadnicze

 

LITA  POLSK

DETA  KR

Bujakowski 

016.KN.ZS

ania o udzie
a Dostosow

uchomościa
wiązującym 
016.KN.ZS

CI SPECYF

wie art. 38 
U. z 2015

odezji i Kar
muje, że 
kresie rozd
SPOSOBU

w następując

ówienia mog
awy Pzp i n

wykaże się 
d upływem 
w tym okre
co najmniej

usługami
adzonych w
ne i kartogr
niż 1 000 00
usługami, 

wej lub opra
g nie może 
może być m
ej w postac

KA 

RAJU 

IN II.K-GE

elenie zamó
wanie baz da
ach oraz dos

modelem 
IN II.K-GE

FIKACJI IS

ust. 4 usta
 r., poz. 2
rtografii z s
dokonał z

działu VIII
U DOKO
cy sposób: 

gą ubiegać 
nie podlegaj

doświadcz
terminu skł

esie, ( bez w
: 

i, polegaj
w trybie ar
raficzne, pr
00,00 PLN 
polegający

acowaniu zb
być mniejs

mniejsza ni
i wektorow

 
ESUT 

ówienia pub
danych EGi

stosowanie
 pojęciowy
ESUT 

STOTNYC

awy z dnia 
2164), zwan
siedzibą w W
zmiany tre
I. WARUN

ONYWANIA

się Wykon
ą wyklucze

zeniem nale
ładania ofer
względu cz

jącymi n
rt. 24a ust
rzy czym ł
brutto; 

ymi na opr
biorów dan
sza niż 200
iż 50 000,0

wej należy ro

W

blicznego pro
iB do wyma
e danych o 
ym danyc

CH WARU

29 stycznia
nej dalej „u
Warszawie 
ści Specyf

NKI UDZIA
A OCEN

awcy, którz
eniu na pods

eżytego wy
rt, a jeżeli o

zy składa of

na wykon
awy z dni
ączna wart

racowaniu 
nych GESU
0 000,00 PL
0 PLN bru
ozumieć wy

Warszawa,  1

owadzonego
agań zinteg
sieciach uz
h GESUT

NKÓW ZA

a 2004 r. –
ustawą Pzp
przy ulicy W
fikacji Isto
AŁU W P

NY SPEŁ

zy spełniają
stawie art. 2

ykonania, w
okres prowa
fertę na jed

naniu mo
a 17 maja 
ość tych us

mapy zasa
UT, przy cz
LN brutto, 
utto; przez 
ykonanie m

11  kwietnia

o w trybie p
growanego 
zbrojenia te
T nr refer

AMÓWIEN

– Prawo za
p”, Zamaw
Wspólnej 2
otnych Wa
POSTĘPOW
ŁNIENIA 

ą warunki o
24 ustawy P

w okresie o
adzenia dzia
dną czy dwi

odernizacji 
a 1989 r. –
usług nie m

adniczej w 
zym łączna 

a wartość 
opracowan

mapy wektor

Strona 1 z 7 

a 2016 r. 

przetargu 
systemu 

erenu do 
rencyjny  

NIA 

amówień 
iający – 
, 00-926 
arunków 
WANIU 

TYCH 

kreślone 
Pzp. 

ostatnich 
ałalności 
ie części 

EGiB, 
– Prawo 

może być 

postaci 
wartość 

każdej z 
nie mapy 
rowej na 



Wykona
wszystk
o któryc
lub od
z innym
bezwzg
spełnien

Uwaga:

Wykona
potwier

Zamawi
spełnien
wymaga

2. Wy
wyk

1) K
a
b

c

2) K
a

b

3) K
a

podstawie
przetworz
a także ak
Wykonaw

awca, o któ
kie element
ch mowa w 
drębnie te 
mi usługami
lędnie okre
nie warunkó

  

awca w w
rdzają spełn

iający wym
nia powyższ
ania podane

ykonawca b
konania zam

Kierownik 
a) posiada
b) posiada

zarządz
równow
wymaga
i szerok
spójne 
umożliw

c) w ciągu
funkcję 
realizow
niż 1 00
250 000

Kierownik 
a) posiada

z dnia 1
b) w ciągu

funkcję 
i zakońc
EGiB, p
000,00 
 

Kierownik 
a) posiada

z dnia 1

e opracowa
zenia mater
ktualizację 

wcę na podst

órym mow
ty wymieni
ust. 1 pkt 1
usługi. W

i lub dostaw
eślić wartoś
ów udziału w

wykazie usł
nienie warun

maga, aby 
zego warun
e przez Zam

będzie dysp
mówienia, k

projektu (1 
a wykształce
a dyplom w
zania projek
ważną rozu
a opłat auto
ko dostępny

pojęciowo 
wia adaptacj
u ostatnich 1

kierownik
wanych i za
00 000,00 P
0,00 PLN b
prac w zakr

a uprawnien
17 maja 198
u ostatnich 1

kierowni
czonych pr
przy czym 
PLN brutt

prac w zakr
a uprawnien
17 maja 198

anych wyn
riałów źród
mapy zasa

tawie wynik

wa w ust. 1
one w ust.

1 i 2, może w
W przypad
wami niewy
ść brutto ty
w niniejszy

ług zobowi
nków udział

Wykonaw
nku, a nie z
mawiającego

onował na 
które spełnia

osoba): 
enie wyższe

wyższej ucz
ktami PRIN
umie się m
orskich) i pu
y), która sta

podejście 
ję do specja
10 (dziesięc
ka projektu
akończonych
PLN brutto

rutto; 
resie EGiB 
nia zawodo
89 r. – Praw
10 (dziesięc
ika przy 
rzy jego u
wartość ka

o; 

resie GESU
nia zawodo

89 r. – Praw

ników geo
dłowych, w

adniczej dan
ków geodez

, musi się 
 1. Doświa
wynikać z r

dku gdy w
wymienionym
ylko tych us
ym postępow

iązany jest
łu w postęp

wca wskaz
awierał zap
o na zasadzi

etapie real
ają następuj

e; 
zelni lub ce
NCE2 lub ró
metodykę p
ublicznie do
anowi zbiór

do wyko
alnych potrz
ciu) lat prze
u przy rea
h przy jego
, a wartość 

(1 osoba):
owe, o któr

wo geodezyjn
ciu) lat prze

realizacji 
udziale, po
ażdej z tych

UT (1 osoba
owe, o któ

wo geodezyjn

odezyjnych 
w tym an
nymi wekto
zyjnych pom

wykazać d
adczenie do
realizacji za
ww. usług
mi w ust. 1
sług (każde
waniu. 

t podać ty
owaniu.  

zał konkret
pisy typu „z
ie „kopiuj-w

lizacji zamó
jące wymag

ertyfikat, do
ównoważne

powszechnie
ostępną (opi
r reguł i za
nywania i 
zeb organiz
ed upływem
alizacji co 
o udziale, o 

każdej z us

rych mowa
ne i kartogr
ed upływem

2 (dwó
legających 
h usług nie

a): 
órych mow
ne i kartogr

pomiarów
nalogowej 
orowymi op
miarów teren

doświadczen
otyczące ob
amówień ob
gi realizow
1 pkt 1 i 2,
ej osobno), 

ylko te głó

tne usługi 
zgodne z SI
wklej”. 

ówienia oso
gania: 

otyczące zn
ej, przy czy
e stosowan
is metodyki
asad postęp

zarządzan
acji, progra

m terminu sk
najmniej 
łącznej war

sług nie moż

w art. 43 
aficzne, 

m terminu sk
ch) usług
na wykon

e może być

wa w art. 
aficzne, 

w terenowy
mapy zasa
pracowanym
nowych.  

niem obejm
bu rodzajów
bejmujących
wane były 
, Wykonaw
które potw

ówne usług

na potwi
IWZ” lub w

obami zdoln

najomości m
ym przez m
ną (stosowa
i jest opubli

powania sta
nia projekte
amu lub proj
kładania ofe
2 (dwóch)
rtości nie m
że być mnie

 pkt 1 i 2

kładania ofe
g, zrealizo
naniu mod
ć mniejsza 

43 pkt 1 

Strona 2 z 7 

ych lub 
adniczej,  
mi przez 

mującym 
w usług,  
h łącznie 
łącznie  

wca musi 
wierdzają 

gi, które 

erdzenie 
wpisywał 

nymi do 

metodyki 
metodykę 
anie nie 
ikowany 
nowiący 
em oraz 
jektu; 
ert pełnił 
) usług, 

mniejszej 
ejsza niż 

2 ustawy  

ert pełnił 
owanych 
ernizacji 
niż 200 

ustawy  



b

4) 

5) 

Uwaga:
W przyp
określon
 
3. Wyk

najm
W pr
środk

 

 

 

b) w ciągu 
funkcję 
i zakończ
w posta
wartość 
przez op
wykonan
pomiarów
analogow
wektorow
geodezyj

Specjalista 
a) posi

z dn
b) w c

ucze
i zak
EGi
000
 

Specjalista 
a) posi

z dn
b) w c

ucze
zako
w po
mni
post
pod
prze
takż
prze
teren

:  
ypadku wym
nej osoby ty

konawca mu
mniej 1 50

rzypadku, g
ki finansow

ostatnich 1
kierownik

zonych przy
aci wektoro

każdej z ty
pracowanie
nie mapy w
w terenow
wej mapy 
wymi opr
jnych pomi

ds. ewidenc
iada uprawn
nia 17 maja 
iągu ostatn
estniczył ja
kończonych
iB, przy czy
,00 PLN br

ds. GESUT
iada upraw
nia 17 maja 
iągu ostatn
estniczył ja
ończonej pr
ostaci wekt
iejszej niż 5
taci wekto
stawie opra
etworzenia m
że aktualiza
ez Wykon
nowych. 

magań doty
ylko w jedne

usi posiada
00 000,00 
gdy Wykon

we lub zdoln

0 (dziesięci
ka przy 
y jego udzi

owej lub o
ych usług n
 mapy zas

wektorowej n
wych lub 

zasadniczej
racowanymi
arów tereno

cji gruntów 
nienia zawo
1989 r. – P
ich 10 (dzi
ko specjalis

h przy jego
ym wartość
rutto; 

T (min. 3 os
wnienia zaw

1989 r. – P
ich 10 (dzi
ko specjalis
rzy jego ud
orowej lub 

50 000,00 P
orowej nale
acowanych 
materiałów 
ację mapy 
nawcę na 

yczących po
ej roli i tylko

ać środki fi
PLN n

nawca skład
ność kredyto

iu) lat prze
realizacji 

iale, polegaj
opracowaniu
nie może by
sadniczej w
na podstaw
przetworze

ej, a także 
i przez W
owych; 

i budynków
odowe, o kt
rawo geode
iesięciu) lat
sta przy rea

o udziale, p
ć każdej z ty

soby): 
wodowe, o
rawo geode
iesięciu) lat
sta przy rea

dziale, poleg
opracowan

PLN brutto
eży rozum
wyników 
źródłowyc
zasadnicze
podstawie

otencjału ka
ko w jednej o

finansowe lu
na każdą 
da ofertę na
ową w wyso

ed upływem
2 (dwóc

ających na o
u zbiorów 
yć mniejsza
w postaci 

wie opracow
enia mater

aktualizacj
Wykonawc

w (min. 6 o
tórych mow
ezyjne i kart
t przed upł
alizacji 2 (d
polegających
ych usług n

których mo
ezyjne i kart
t przed upł
alizacji 1 (j
gającej na o
niu zbiorów 
o; przez opr
mieć wykon

geodezyjny
h, w tym an
ej danymi 
e wyników

adrowego d
ofercie. 

ub zdolnoś
część 

a dwie częś
okości co na

m terminu sk
ch) usług
opracowaniu

danych GE
a niż 50 00
wektorowej

wanych wyni
riałów źró
ję mapy z
ę na po

sób): 
wa w art. 43 

tograficzne,
ywem term

dwóch) usłu
h na wykon

nie może by

owa w art. 
tograficzne,
ywem term
ednej) usłu

opracowaniu
danych GE

racowanie m
nanie map

ych pomiaró
nalogowej m
wektorowy

w geodez

dopuszczaln

ść kredytow
na jaką 
ści zamówie
ajmniej 3 00

kładania ofe
g, zrealizo
u mapy zas
ESUT, prz
00,00 PLN 
ej należy r
ników geode
ódłowych, 
zasadniczej 
odstawie w

 pkt 1 lub 2
, 

minu składan
ug, zrealizo
naniu mode

yć mniejsza

 43 pkt 1
, 

minu składan
ugi, zrealizo
u mapy zas

ESUT o war
mapy zasadn
py wektoro
ów terenow
mapy zasad
ymi opraco
zyjnych po

ne jest wys

wą w wysok
składa 

enia musi p
00 000,00 P

Strona 3 z 7 

ert pełnił 
owanych 
sadniczej 
zy czym 

brutto; 
rozumieć 
ezyjnych 
w tym 
danymi 

wyników 

2 ustawy 

nia ofert 
owanych 
ernizacji 

a niż 100 

ustawy  

nia ofert 
owanej i 
sadniczej 
rtości nie 
niczej w 

owej na 
wych lub 
dniczej, a 
owanymi 
omiarów 

stąpienie 

kości co 
ofertę. 

posiadać 
PLN. 



 

powinn

O udzie
w art. 2

4. Wy
trze
dzia
dwi

1) d

a) dwie
w try
czym

b) dwie
lub o
być m
niż 5
należ
geod
analo
wekt
pomi

2) d

a) dwie
EGiB
może

b) dwie
lub o
być m
niż 5
należ
geod
analo
wekt
pomi

Wykona
wszystk
z części
VIII lub
pkt 1 lit
lub odr
usługam
Wykona
które po

Uwaga:

Wykona
potwier

no być: 

elenie zamó
2 ust. 1 usta

ykonawca w
ech lat prz
ałalności je
ie części zam

dla części: I

ema usługa
ybie art. 24a
m łączna wa
ema usługa
opracowaniu
mniejsza ni
50 000,00 P
ży rozumie
dezyjnych p
ogowej m
torowymi o
iarów tereno

dla części: V

ema usługa
B lub jej kon
e być mniej
ema usługa
opracowaniu
mniejsza ni
50 000,00 P
ży rozumie
dezyjnych p
ogowej m
torowymi o
iarów tereno

awca, o któ
kie elementy
i: I-VII i X-
b IX. Dośw
t. a i b oraz
rębnie te us
mi lub dost
awca musi 
otwierdzają 

:  

awca w wy
rdzają spełn

ówienia mog
awy Pzp i n

wykaże się 
zed upływ

est krótszy -
mówienia) 

I-VII i X-X

ami, polega
a ustawy z d

artość tych u
mi, polegaj
u zbiorów d
ż 200 000,0

PLN brutto
eć wykonan
pomiarów t

mapy zasad
opracowany
owych.  

VIII i IX: 

ami, polega
nwersji do i
sza niż 30 0
mi, polegaj
u zbiorów d
ż 200 000,0

PLN brutto
eć wykonan
pomiarów t

mapy zasad
opracowany
owych.  

órym mow
y wymienio
-XII oraz wy

wiadczenie d
z pkt 2 lit a 
sługi. W pr
tawami niew

bezwzględ
spełnienie 

wykazie usłu
nienie warun

gą ubiegać 
nie podlegaj

doświadcz
wem termin

- w tym ok
 co najmnie

XII: 

ającymi na 
dnia 17 maj
usług nie mo
jącymi na o
danych GES
00 PLN bru
o; przez op
nie mapy w
erenowych 

dniczej, a 
ymi przez W

ającymi na
innego mod
000,00 PLN
jącymi na o
danych GES
00 PLN bru
o; przez op
nie mapy w
erenowych 

dniczej, a 
ymi przez W

wa w ust. 1
one w ust. 1
ymienione w

dotyczące w
i b, może w
rzypadku g
wymieniony

dnie określić
warunków u

ug zobowią
nków udział

się Wykona
ją wyklucze

zeniem nale
nu składan
kresie, (bez
ej: 

wykonaniu
aja 1989 r. –
oże być mn

opracowaniu
SUT, przy c
utto, a wart
pracowanie 
wektorowej

lub przetw
także ak

Wykonawc

a wykonani
delu danych
N brutto; 
opracowaniu
SUT, przy c
utto, a wart
pracowanie 
wektorowej

lub przetw
także ak

Wykonawc

, musi się 
 pkt 1 w pr
w ust. 1 pkt

wszystkich r
wynikać z r
gdy ww. us
ymi w ust.
ć wartość b
udziału w n

ązany jest 
łu w postępo

awcy, którz
eniu na pod

eżytego wy
nia ofert, 

względu c

u moderniza
– Prawo geo
niejsza niż 1
u mapy zasa
czym łączn
tość każdej 
mapy zasa
 na podsta

worzenia m
ktualizację 
ę na podst

iu aktualiza
h, przy czym

u mapy zasa
czym łączn
tość każdej 
mapy zasa
 na podsta

worzenia m
ktualizację 
ę na podst

wykazać d
zypadku sk
t 2 w przyp
rodzajów us
realizacji za
sługi realiz
 1 pkt 1 li
brutto tylko
niniejszym p

podać ty
owaniu.  

zy spełniają
stawie art. 2

ykonania, w
a jeżeli o

czy składa o

acji EGiB, 
odezyjne i k
 000 000,00
adniczej w p
a wartość ty
z usług nie 
dniczej w p
awie opraco
ateriałów ź

mapy za
tawie wyni

acji powiat
m łączna wa

adniczej w p
a wartość ty
z usług nie 
dniczej w p
awie opraco
ateriałów ź

mapy za
tawie wyni

doświadczen
kładania ofer

adku składa
sług, o któr
amówień ob
owane były
it. a i b or
o tych usłu
postępowan

lko te głó

ą warunki ok
24 ustawy P

w okresie o
okres prow
ofertę na je

przeprowa
kartograficz
0 PLN brut
postaci wek
ych usług n
może być m

postaci wek
owanych w
źródłowych
asadniczej 
ików geode

towej bazy 
artość tych u

postaci wek
ych usług n
może być m

postaci wek
owanych w
źródłowych
asadniczej 
ików geode

niem obejm
rty na którą
ania oferty 
rych mowa 
bejmujących
y łącznie z
raz pkt 2 l
ug (każdej o
niu. 

ówne usług

Strona 4 z 7 

kreślone 
Pzp. 

ostatnich 
wadzenia 
edną czy 

adzonych 
zne, przy 
tto; 
ktorowej 
nie może 
mniejsza 
ktorowej 
wyników 
, w tym 
danymi 

ezyjnych 

danych 
usług nie 

ktorowej 
nie może 
mniejsza 
ktorowej 
wyników 
, w tym 
danymi 

ezyjnych 

mującym 
ąkolwiek 
na część 
w ust. 1 

h łącznie 
z innymi 
it a i b, 
osobno), 

gi, które 



Zamawi
powyższ
podane 

5. W p
będ
zam

6) K
d
e

f

7) K
c

d

8) K
c

d

9) 

iający wyma
zego warun
przez Zama

przypadku
dzie dyspon
mówienia, kt

Kierownik 
d) posiada
e) posiada

zarządz
równow
wymaga
i szerok
spójne 
umożliw

f) w ciągu
funkcję 
realizow
niż 1 00
250 000

Kierownik 
c) posiada

z dnia 1
d) w ciągu

funkcję 
i zakońc
EGiB, 
200 000
 

Kierownik 
c) posiada

z dnia 1
d) w ciągu 

funkcję 
i zakończ
w posta
wartość 
przez op
wykonan
pomiarów
analogow
wektorow
geodezyj

Specjalista 
c) posi

z dn

aga, aby Wy
nku, a nie za
awiającego 

u składania
nował na et
tóre spełnia

projektu (1 
a wykształce
a dyplom w
zania projek
ważną rozu
a opłat auto
ko dostępny

pojęciowo 
wia adaptacj
u ostatnich 1

kierownik
wanych i za
00 000,00 P
0,00 PLN b
prac w zakr

a uprawnien
17 maja 198
u ostatnich 1

kierowni
czonych pr
przy czym

0,00 PLN b

prac w zakr
a uprawnien
17 maja 198
ostatnich 1

kierownik
zonych przy

aci wektoro
każdej z ty

pracowanie
nie mapy w
w terenow
wej mapy 
wymi opr
jnych pomi

ds. ewidenc
iada uprawn
nia 17 maja 

Wykonawca w
awierał zap
na zasadzie

a oferty na 
tapie realiz
ają następują

osoba): 
enie wyższe

wyższej ucz
ktami PRIN
umie się m
orskich) i pu
y), która sta

podejście 
ję do specja
10 (dziesięc
ka projektu
akończonych
PLN brutto

rutto; 
resie EGiB 
nia zawodo
89 r. – Praw
10 (dziesięc
ika przy 
rzy jego u

m wartość 
rutto; 

resie GESU
nia zawodo

89 r. – Praw
0 (dziesięci
ka przy 
y jego udzi

owej lub o
ych usług n
 mapy zas

wektorowej n
wych lub 

zasadniczej
racowanymi
arów tereno

cji gruntów 
nienia zawo
1989 r. – P

wskazał kon
pisy typu „z
e „kopiuj-w

którąkolw
zacji zamów
ące wymag

e; 
zelni lub ce
NCE2 lub ró
metodykę p
ublicznie do
anowi zbiór

do wyko
alnych potrz
ciu) lat prze
u przy rea
h przy jego
, a wartość 

(1 osoba):
owe, o któr

wo geodezyjn
ciu) lat prze

realizacji 
udziale, po
każdej z ty

UT (1 osoba
owe, o któ

wo geodezyjn
iu) lat prze
realizacji 

iale, polegaj
opracowaniu
nie może b
sadniczej w
na podstaw
przetworze

ej, a także 
i przez W
owych; 

i budynków
odowe, o kt
rawo geode

nkretne usłu
zgodne z SIW
wklej”. 

wiek z częśc
wienia osob
ania: 

ertyfikat, do
ównoważne

powszechnie
ostępną (opi
r reguł i za
nywania i 
zeb organiz
ed upływem
alizacji co 
o udziale, o 

każdej z us

rych mowa
ne i kartogr
ed upływem

2 (dwó
legających 
ych usług 

a): 
órych mow
ne i kartogr

ed upływem
2 (dwóc

ających na o
u zbiorów 
być mniejsz
w postaci 

wie opracow
enia mater

aktualizacj
Wykonawc

w (min. 6 o
tórych mow
ezyjne i kart

ugi na potwi
WZ” lub wp

ci: I-VII i X
bami zdolny

otyczące zn
ej, przy czy
e stosowan
is metodyki
asad postęp

zarządzan
acji, progra

m terminu sk
najmniej 
łącznej war

sług nie moż

w art. 43 
aficzne, 

m terminu sk
ch) usług
na wykon
nie może 

wa w art. 
aficzne, 

m terminu sk
ch) usług
opracowaniu

danych GE
za niż 50 00
wektorowej

wanych wyni
riałów źró
ję mapy z
ę na po

sób): 
wa w art. 43 

tograficzne,

ierdzenie sp
pisywał wym

X-XII, Wyk
ymi do wy

najomości m
ym przez m
ną (stosowa
i jest opubli

powania sta
nia projekte
amu lub proj
kładania ofe
2 (dwóch)
rtości nie m
że być mnie

 pkt 1 i 2

kładania ofe
g, zrealizo
naniu mod

być mniej

43 pkt 1 

kładania ofe
g, zrealizo
u mapy zas
ESUT, prz
00,00 PLN 

ej należy r
ników geode
ódłowych, 
zasadniczej 
odstawie w

 pkt 1 lub 2
, 

Strona 5 z 7 

pełnienia 
magania 

konawca 
ykonania 

metodyki 
metodykę 
anie nie 
ikowany 
nowiący 
em oraz 
jektu; 
ert pełnił 
) usług, 

mniejszej 
ejsza niż 

2 ustawy  

ert pełnił 
owanych 
ernizacji 
jsza niż 

ustawy  

ert pełnił 
owanych 
sadniczej 
zy czym 

brutto; 
rozumieć 
ezyjnych 
w tym 
danymi 

wyników 

2 ustawy 



10) 

6. W p
na 
speł

1) K
a
b

c

2) K
a

b

d) w c
ucze
i zak
EGi
100 
 

Specjalista 
c) posi

z dn
d) w c

ucze
i zak
w po
mni
w po
pod
prze
a tak
prze
teren

przypadku
etapie real
łniają nastę

Kierownik 
a) posiada
b) posiada

zarządz
równow
wymaga
i szerok
spójne 
umożliw

c) w ciągu
funkcję 
realizow
niż 1 00
250 000
 

Kierownik 
a) posiada

z dnia 1
b) w ciągu 

funkcję 
i zakończ
w posta
wartość 

iągu ostatn
estniczył ja
kończonych
iB, przy cz
000,00 PL

ds. GESUT
iada upraw
nia 17 maja 
iągu ostatn
estniczył ja
kończonej p
ostaci wekt
iejszej niż 5
ostaci wek
stawie opra
etworzenia 
kże aktuali
ez Wykon
nowych. 

u składania
izacji zamó
pujące wym

projektu (1 
a wykształce
a dyplom w
zania projek
ważną rozu
a opłat auto
ko dostępny

pojęciowo 
wia adaptacj
u ostatnich 1

kierownik
wanych i za
00 000,00 P
0,00 PLN b

prac w zakr
a uprawnien
17 maja 198
ostatnich 1

kierownik
zonych przy

aci wektoro
każdej z ty

ich 10 (dzi
ko specjalis

h przy jego
zym wartoś
N brutto; 

T (min. 3 os
wnienia zaw

1989 r. – P
ich 10 (dzi

ako specjali
przy jego ud
orowej lub 
50 000,00 P

ktorowej na
acowanych 
materiałów
zację mapy

nawcę na 

a oferty na 
ówienia oso

magania: 

osoba): 
enie wyższe

wyższej ucz
ktami PRIN
umie się m
orskich) i pu
y), która sta

podejście 
ję do specja
10 (dziesięc
ka projektu
akończonych
PLN brutto

rutto; 

resie GESU
nia zawodo

89 r. – Praw
0 (dziesięci
ka przy 
y jego udzi

owej lub o
ych usług n

iesięciu) lat
sta przy rea

o udziale, p
ść każdej z

soby): 
wodowe, o
rawo geode
iesięciu) lat
ista przy re
dziale, pole
opracowan
PLN brutt
ależy rozum
wyników 

w źródłowyc
y zasadnicz

podstawie

część VIII
obami zdol

e; 
zelni lub ce
NCE2 lub ró
metodykę p
ublicznie do
anowi zbiór

do wyko
alnych potrz
ciu) lat prze
u przy rea
h przy jego
, a wartość 

UT (1 osoba
owe, o któ

wo geodezyjn
iu) lat prze
realizacji 

iale, polegaj
opracowaniu
nie może b

t przed upł
alizacji 2 (d
polegających
z tych usług

których mo
ezyjne i kart
t przed upł

ealizacji 1 (
gającej na o

niu zbiorów 
to; przez o
mieć wyko
geodezyjny
ch, w tym a
zej danymi 
e wyników

I lub IX, W
lnymi do w

ertyfikat, do
ównoważne

powszechnie
ostępną (opi
r reguł i za
nywania i 
zeb organiz
ed upływem
alizacji co 
o udziale, o 

każdej z us

a): 
órych mow
ne i kartogr

ed upływem
2 (dwóc

ających na o
u zbiorów 
być mniejsz

ywem term
dwóch) usłu
h na wykon
g nie może

owa w art. 
tograficzne,
ywem term
(jednej) us
opracowaniu
danych GE
pracowanie
onanie map
ych pomiaró
analogowej 
wektorowy

w geodez

Wykonawca 
wykonania 

otyczące zn
ej, przy czy
e stosowan
is metodyki
asad postęp

zarządzan
acji, progra

m terminu sk
najmniej 
łącznej war

sług nie moż

wa w art. 
aficzne, 

m terminu sk
ch) usług
opracowaniu

danych GE
za niż 50 00

minu składan
ug, zrealizo
naniu mode

e być mnie

 43 pkt 1
, 

minu składan
sługi, zreali
iu mapy zas
ESUT o war
e mapy zas
py wektoro
ów terenow
 mapy zasa
ymi opraco

zyjnych po

będzie dysp
zamówieni

najomości m
ym przez m
ną (stosowa
i jest opubli

powania sta
nia projekte
amu lub proj
kładania ofe
2 (dwóch)
rtości nie m
że być mnie

43 pkt 1 

kładania ofe
g, zrealizo
u mapy zas
ESUT, prz
00,00 PLN 

Strona 6 z 7 

nia ofert 
owanych 
ernizacji 

ejsza niż 

ustawy  

nia ofert 
izowanej 
sadniczej 
rtości nie 
sadniczej 
owej na 

wych lub 
adniczej, 
owanymi 
omiarów 

ponował 
ia, które 

metodyki 
metodykę 
anie nie 
ikowany 
nowiący 
em oraz 
jektu; 
ert pełnił 
) usług, 

mniejszej 
ejsza niż 

ustawy  

ert pełnił 
owanych 
sadniczej 
zy czym 

brutto; 



3) 

4) 

Uwaga:
W przyp
określon
 
7. Wyk

najm
W pr
środk

 

Jednocz

przez op
wykonan
pomiarów
analogow
wektorow
geodezyj

Specjalista 
a) posi

z dn
 

Specjalista 
a) posi

z dn
b) w c

ucze
i zak
w po
mni
w po
pod
prze
takż
prze
teren

:  
ypadku wym
nej osoby ty

konawca mu
mniej 1 50

rzypadku, g
ki finansow

ześnie Zama

termin 

termin 

pracowanie
nie mapy w
w terenow
wej mapy 
wymi opr
jnych pomi

ds. ewidenc
iada uprawn
nia 17 maja 

ds. GESUT
iada upraw
nia 17 maja 
iągu ostatn
estniczył ja
kończonej p
ostaci wekt
iejszej niż 5
ostaci wek
stawie opra
etworzenia m
że aktualiza
ez Wykon
nowych. 

magań doty
ylko w jedne

usi posiada
00 000,00 
gdy Wykon

we lub zdoln

awiający in

składania 

otwarcia o

 mapy zas
wektorowej n
wych lub 

zasadniczej
racowanymi
arów tereno

cji gruntów 
nienia zawo
1989 r. – P

T (min. 3 os
wnienia zaw

1989 r. – P
ich 10 (dzi

ako specjali
przy jego ud
orowej lub 
50 000,00 P

ktorowej na
acowanych 
materiałów 
ację mapy 
nawcę na 

yczących po
ej roli i tylko

ać środki fi
PLN n

nawca skład
ność kredyto

nformuje, że

ofert upływ

ofert nastąp

sadniczej w
na podstaw
przetworze

ej, a także 
i przez W
owych; 

i budynków
odowe, o kt
rawo geode

soby): 
wodowe, o
rawo geode
iesięciu) lat
ista przy re
dziale, pole
opracowan
PLN brutt
ależy rozum
wyników 
źródłowyc
zasadnicze
podstawie

otencjału ka
ko w jednej o

finansowe lu
na każdą 
da ofertę na
ową w wyso

e termin skł

wa w dniu 

pi w dniu 0

 

 

Z upowa

ZASTĘP

w postaci 
wie opracow

enia mater
aktualizacj

Wykonawc

w (min. 2 o
tórych mow
ezyjne i kart

których mo
ezyjne i kart
t przed upł

ealizacji 1 (
gającej na o

niu zbiorów 
to; przez o
mieć wyko
geodezyjny
h, w tym an
ej danymi 
e wyników

adrowego d
ofercie. 

ub zdolnoś
część 

a dwie częś
okości co na

ładania i otw

09.05.2016

09.05.2016 r

ażnienia Gł

PCA GŁÓWN

Jacek

wektorowej
wanych wyni

riałów źró
ję mapy z
ę na po

soby): 
wa w art. 43 

tograficzne,

owa w art. 
tograficzne,
ywem term
(jednej) us
opracowaniu
danych GE
pracowanie
onanie map
ych pomiaró
nalogowej m
wektorowy

w geodez

dopuszczaln

ść kredytow
na jaką 

ści zamówie
ajmniej 3 00

warcia ofert

 r. o godzin

r.o godzini

ównego Ge

NEGO GEODE

- / - 

k Jarząbek 

ej należy r
ników geode
ódłowych, 
zasadniczej 
odstawie w

 pkt 1 lub 2
, 

 43 pkt 1
, 

minu składan
sługi, zreali
iu mapy zas
ESUT o war
e mapy zas
py wektoro
ów terenow
mapy zasad
ymi opraco
zyjnych po

ne jest wys

wą w wysok
składa 

enia musi p
00 000,00 P

t nie ulega z

nie 12:00, 

ie 12:30. 

eodety Kraju

ETY  KRAJU

Strona 7 z 7 

rozumieć 
ezyjnych 
w tym 
danymi 

wyników 

2 ustawy 

ustawy  

nia ofert 
izowanej 
sadniczej 
rtości nie 
sadniczej 
owej na 

wych lub 
dniczej, a 
owanymi 
omiarów 

stąpienie 

kości co 
ofertę. 

posiadać 
PLN. 

zmianie: 

u 

U 


