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blicznego pro
owadzonegoo w trybie przetargu
p
Dotyczyy: postępowaania o udzieelenie zamóówienia pub
nieogranniczonego naa Dostosow
wanie baz da
danych EGiiB do wyma
agań zinteggrowanego systemu
informaacji o nieru
uchomościa
ach oraz dosstosowaniee danych o sieciach uzzbrojenia teerenu do
zgodnośści z obow
wiązującym modelem pojęciowyym danych GESUT
T nr referrencyjny
BO-ZP.2610.14.20016.KN.ZSIN II.K-GE
ESUT

ZMIAN
STOTNYC
NA TREŚC
CI SPECYF
FIKACJI IS
CH WARUNKÓW ZA
AMÓWIEN
NIA
N
Na podstaw
wie art. 38 ust. 4 ustaawy z dnia 29 styczniaa 2004 r. – Prawo zaamówień
publicznnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 22164), zwan
nej dalej „u
ustawą Pzpp”, Zamawiający –
Głównyy Urząd Geoodezji i Karrtografii z ssiedzibą w Warszawie
W
przy ulicy W
Wspólnej 2, 00-926
Warszaw
wa, inform
muje, że dokonał zzmiany treści Specyffikacji Istootnych Waarunków
Zamów
wienia w zakkresie rozd
działu VIIII. WARUN
NKI UDZIA
AŁU W P
POSTĘPOW
WANIU
ORAZ OPIS SPOSOBU
U DOKO
ONYWANIA
A OCEN
NY SPEŁ
ŁNIENIA TYCH
UNKÓW, w następująccy sposób:
WARU

było
O udzieelenie zamóówienia mog
gą ubiegać się Wykonawcy, którzzy spełniająą warunki określone
w art. 222 ust. 1 ustaawy Pzp i nie
n podlegaj ą wykluczeeniu na podsstawie art. 224 ustawy Pzp.
P
1. Wyykonawca wykaże
w
się doświadczzeniem naleeżytego wy
ykonania, w okresie ostatnich
o
trzeech lat przedd upływem terminu skłładania oferrt, a jeżeli okres
o
prowaadzenia dziaałalności
jestt krótszy - w tym okreesie, ( bez w
względu czzy składa offertę na jeddną czy dwiie części
zam
mówienia) co
c najmniej:
1) dwiema usługamii, polegajjącymi na
n
wykon
naniu moodernizacji EGiB,
przeprowaadzonych w trybie arrt. 24a ustawy z dnia 17 majaa 1989 r. – Prawo
geodezyjnne i kartogrraficzne, prrzy czym łączna wartość tych us
usług nie może
m
być
mniejsza niż
n 1 000 00
00,00 PLN brutto;
2) dwiema usługami,
u
polegającyymi na oprracowaniu mapy zasaadniczej w postaci
wektorow
wej lub opraacowaniu zbbiorów dan
nych GESU
UT, przy czzym łączna wartość
tych usługg nie może być mniejssza niż 200
0 000,00 PL
LN brutto, a wartość każdej z
usług nie może być mniejsza
m
niiż 50 000,00 PLN bru
utto; przez opracowan
nie mapy
zasadniczeej w postaci wektorow
wej należy ro
ozumieć wy
ykonanie m
mapy wektorrowej na
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podstawiee opracowaanych wynników geo
odezyjnych pomiarów
w terenowy
ych lub
przetworzzenia materriałów źróddłowych, w tym an
nalogowej mapy zasaadniczej,
a także akktualizację mapy zasaadniczej dan
nymi wekto
orowymi oppracowanym
mi przez
Wykonaw
wcę na podsttawie wynikków geodezzyjnych pom
miarów terennowych.
Wykonaawca, o któórym mow
wa w ust. 1 , musi się wykazać doświadczen
d
niem obejm
mującym
wszystkkie elementty wymienione w ust. 1. Doświaadczenie do
otyczące obbu rodzajów
w usług,
o którycch mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, może w
wynikać z realizacji
r
zaamówień obbejmujących
h łącznie
lub oddrębnie te usługi. W przypaddku gdy ww.
w
usług
gi realizow
wane były łącznie
z innym
mi usługamii lub dostaw
wami niewy
wymienionym
mi w ust. 1 pkt 1 i 2,, Wykonaw
wca musi
bezwzględnie okreeślić wartośść brutto tyylko tych ussług (każdeej osobno), które potw
wierdzają
waniu.
spełniennie warunkóów udziału w niniejszyym postępow
Uwaga:
Wykonaawca w wykazie
w
usłług zobowiiązany jestt podać ty
ylko te głóówne usług
gi, które
potwierrdzają spełnnienie warun
nków udziałłu w postępowaniu.
Zamawiiający wym
maga, aby Wykonaw
wca wskazzał konkrettne usługi na potwierdzenie
spełniennia powyższzego warun
nku, a nie z awierał zap
pisy typu „zzgodne z SIIWZ” lub wpisywał
w
wymagaania podanee przez Zam
mawiającegoo na zasadziie „kopiuj-w
wklej”.
2. Wyykonawca będzie
b
dysponował na etapie reallizacji zamó
ówienia osoobami zdoln
nymi do
wykkonania zam
mówienia, które
k
spełniaają następujjące wymag
gania:
1) K
Kierownik projektu (1 osoba):
aa) posiadaa wykształceenie wyższee;
bb) posiadaa dyplom wyższej
w
uczzelni lub ceertyfikat, do
otyczące znnajomości metodyki
m
zarządzzania projek
ktami PRIN
NCE2 lub ró
ównoważneej, przy czyym przez metodykę
m
równow
ważną rozu
umie się m
metodykę powszechnie
p
e stosowanną (stosowaanie nie
wymagaa opłat auto
orskich) i puublicznie do
ostępną (opiis metodykii jest opubliikowany
i szerokko dostępny
y), która staanowi zbiórr reguł i zaasad postęppowania stanowiący
spójne pojęciowo podejście do wykonywania i zarządzannia projekteem oraz
wia adaptacjję do specjaalnych potrzzeb organizacji, prograamu lub projjektu;
umożliw
cc) w ciąguu ostatnich 10
1 (dziesięcciu) lat przeed upływem
m terminu skkładania ofeert pełnił
funkcję kierownik
ka projektuu przy reaalizacji co najmniej 2 (dwóch)) usług,
realizow
wanych i zaakończonychh przy jego
o udziale, o łącznej warrtości nie mniejszej
m
niż 1 0000 000,00 PLN
P
brutto , a wartość każdej z ussług nie możże być mnieejsza niż
250 0000,00 PLN brutto;
2) K
Kierownik prac w zakrresie EGiB (1 osoba):
aa) posiadaa uprawnien
nia zawodoowe, o którrych mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 17
1 maja 198
89 r. – Praw
wo geodezyjn
ne i kartograficzne,
bb) w ciąguu ostatnich 10
1 (dziesięcciu) lat przeed upływem
m terminu skkładania ofeert pełnił
funkcję kierowniika przy realizacji 2 (dwóch) usługg, zrealizo
owanych
i zakońcczonych prrzy jego uudziale, polegających na wykonnaniu modernizacji
EGiB, przy
p
czym wartość kaażdej z tych
h usług niee może byćć mniejsza niż 200
000,00 PLN brutto;
3) K
Kierownik prac w zakrresie GESU
UT (1 osoba
a):
aa) posiadaa uprawnien
nia zawodoowe, o któ
órych mow
wa w art. 43 pkt 1 ustawy
z dnia 17
1 maja 198
89 r. – Praw
wo geodezyjn
ne i kartograficzne,
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bb) w ciągu ostatnich 10 (dziesięciiu) lat przeed upływem
m terminu skkładania ofeert pełnił
ka przy realizacji 2 (dwócch) usługg, zrealizo
owanych
funkcję kierownik
y jego udziiale, polegaj
ających na opracowaniu
o
u mapy zassadniczej
i zakończzonych przy
w postaaci wektoro
owej lub oopracowaniu
u zbiorów danych GE
ESUT, przzy czym
wartość każdej z ty
ych usług nnie może by
yć mniejszaa niż 50 0000,00 PLN brutto;
ej należy rozumieć
r
przez oppracowanie mapy zassadniczej w postaci wektorowej
wykonannie mapy wektorowej
w
nna podstaw
wie opracow
wanych wyni
ników geodeezyjnych
pomiarów
w terenow
wych lub przetworzeenia materriałów źróódłowych, w tym
analogow
wej mapy zasadniczej
ej, a także aktualizacjję mapy zzasadniczej danymi
wektorow
wymi oprracowanymii przez Wykonawc
W
ę na poodstawie wyników
w
geodezyjjnych pomiarów terenoowych;
4) Specjalista ds. ewidenccji gruntów i budynków
w (min. 6 osób):
a) posiiada uprawn
nienia zawoodowe, o kttórych mow
wa w art. 43 pkt 1 lub 2 ustawy
z dnnia 17 maja 1989 r. – P rawo geodeezyjne i karttograficzne,,
b)
w ciągu ostatnich 10 (dziiesięciu) latt przed upływem term
minu składan
nia ofert
uczeestniczył jako specjalissta przy reaalizacji 2 (d
dwóch) usłuug, zrealizo
owanych
i zakkończonych
h przy jegoo udziale, polegających
p
h na wykonnaniu modeernizacji
EGiiB, przy czy
ym wartośćć każdej z ty
ych usług nie
n może byyć mniejszaa niż 100
000,00 PLN brrutto;
5) Specjalista ds. GESUT
T (min. 3 ossoby):
a) posiiada upraw
wnienia zaw
wodowe, o których mo
owa w art. 43 pkt 1 ustawy
z dnnia 17 maja 1989 r. – P rawo geodeezyjne i karttograficzne,,
b)
w ciągu ostatnich 10 (dziiesięciu) latt przed upływem term
minu składan
nia ofert
uczeestniczył jako specjalissta przy reaalizacji 1 (jednej) usłuugi, zrealizo
owanej i
zakoończonej prrzy jego uddziale, poleg
gającej na opracowaniu
o
u mapy zassadniczej
w poostaci wektorowej lub opracowan
niu zbiorów danych GE
ESUT o warrtości nie
mniiejszej niż 50
5 000,00 P
PLN brutto
o; przez oprracowanie m
mapy zasadn
niczej w
posttaci wekto
orowej naleeży rozum
mieć wykon
nanie mappy wektoro
owej na
podstawie opraacowanych wyników geodezyjny
ych pomiaróów terenow
wych lub
przeetworzenia materiałów
źródłowych, w tym an
m
nalogowej m
mapy zasad
dniczej, a
takżże aktualizaację mapy zasadniczeej danymi wektorowyymi opraco
owanymi
przeez Wykon
nawcę na podstawiee wyników
w geodezzyjnych po
omiarów
terennowych.
Uwaga::
W przyp
ypadku wym
magań dotyyczących pootencjału ka
adrowego dopuszczaln
d
ne jest wysstąpienie
określonnej osoby tyylko w jedneej roli i tylko
ko w jednej ofercie.
o
3. Wykkonawca muusi posiadaać środki fi
finansowe lu
ub zdolnośść kredytow
wą w wysok
kości co
najm
mniej 1 5000 000,00 PLN nna każdą część na jaką składa ofertę.
W prrzypadku, gdy
g Wykon
nawca składda ofertę naa dwie częśści zamówieenia musi posiadać
p
środkki finansow
we lub zdoln
ność kredytoową w wyso
okości co naajmniej 3 0000 000,00 PLN.
P
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no być:
powinn
O udzieelenie zamóówienia mog
gą ubiegać się Wykonaawcy, którzzy spełniająą warunki ok
kreślone
w art. 22 ust. 1 ustaawy Pzp i nie
n podlegajją wykluczeeniu na podstawie art. 224 ustawy Pzp.
P
4. Wyykonawca wykaże
w
się doświadczzeniem naleeżytego wy
ykonania, w okresie ostatnich
o
trzeech lat przzed upływ
wem terminnu składan
nia ofert, a jeżeli ookres prow
wadzenia
dziaałalności jeest krótszy - w tym okkresie, (bez względu czy
c składa oofertę na jeedną czy
dwiie części zam
mówienia) co najmnieej:
1) d
dla części: I-VII
I
i X-X
XII:
a) dwieema usługaami, polegaającymi na wykonaniu
u modernizaacji EGiB, przeprowaadzonych
w tryybie art. 24aa ustawy z dnia
d 17 maj
aja 1989 r. – Prawo geo
odezyjne i kkartograficzzne, przy
czym
m łączna waartość tych usług
u
nie mooże być mn
niejsza niż 1 000 000,000 PLN bruttto;
b) dwieema usługami, polegajjącymi na oopracowaniu
u mapy zasaadniczej w ppostaci wek
ktorowej
lub oopracowaniuu zbiorów danych
d
GES
SUT, przy czym
c
łączna wartość tyych usług nie
n może
być m
mniejsza niż 200 000,0
00 PLN bru
utto, a warttość każdej z usług nie może być mniejsza
m
niż 550 000,00 PLN
P
brutto
o; przez oppracowanie mapy zasadniczej w ppostaci wek
ktorowej
należży rozumieeć wykonan
nie mapy w
wektorowej na podstaawie opracoowanych wyników
w
geoddezyjnych pomiarów
p
terenowych lub przetw
worzenia materiałów źźródłowych, w tym
analoogowej mapy
m
zasad
dniczej, a także ak
ktualizację mapy zaasadniczej danymi
wekttorowymi opracowany
o
ymi przez W
Wykonawcę na podsttawie wyniików geodeezyjnych
pomiiarów terenoowych.
2) d
dla części: VIII
V i IX:
a) dwieema usługaami, polegaającymi naa wykonaniiu aktualizaacji powiattowej bazy danych
EGiB
B lub jej konnwersji do innego
i
moddelu danych
h, przy czym
m łączna waartość tych usług
u
nie
możee być mniejsza niż 30 000,00
0
PLN
N brutto;
b) dwieema usługami, polegajjącymi na oopracowaniu
u mapy zasaadniczej w ppostaci wek
ktorowej
lub oopracowaniuu zbiorów danych
d
GES
SUT, przy czym
c
łączna wartość tyych usług nie
n może
być m
mniejsza niż 200 000,0
00 PLN bru
utto, a warttość każdej z usług nie może być mniejsza
m
niż 550 000,00 PLN
P
brutto
o; przez oppracowanie mapy zasadniczej w ppostaci wek
ktorowej
należży rozumieeć wykonan
nie mapy w
wektorowej na podstaawie opracoowanych wyników
w
geoddezyjnych pomiarów
p
terenowych lub przetw
worzenia materiałów źźródłowych, w tym
analoogowej mapy
m
zasad
dniczej, a także ak
ktualizację mapy zaasadniczej danymi
wekttorowymi opracowany
o
ymi przez W
Wykonawcę na podsttawie wyniików geodeezyjnych
pomiiarów terenoowych.
Wykonaawca, o któórym mow
wa w ust. 1 , musi się wykazać doświadczen
d
niem obejm
mującym
wszystkkie elementyy wymienio
one w ust. 1 pkt 1 w przypadku sk
kładania oferrty na którąąkolwiek
z częścii: I-VII i X--XII oraz wy
ymienione w ust. 1 pktt 2 w przypadku składaania oferty na część
VIII lubb IX. Dośw
wiadczenie dotyczące
d
w
wszystkich rodzajów
r
ussług, o którrych mowa w ust. 1
pkt 1 litt. a i b orazz pkt 2 lit a i b, może w
wynikać z realizacji
r
zaamówień obbejmujących
h łącznie
lub odrrębnie te ussługi. W prrzypadku ggdy ww. ussługi realizowane byłyy łącznie z innymi
usługam
mi lub dosttawami niew
wymienionyymi w ust. 1 pkt 1 liit. a i b orraz pkt 2 lit a i b,
Wykonaawca musi bezwzględ
dnie określićć wartość brutto
b
tylko
o tych usłuug (każdej osobno),
o
które pootwierdzają spełnienie warunków uudziału w niniejszym
n
postępowan
p
niu.
Uwaga::
Wykonaawca w wykazie
wy
usłu
ug zobowiąązany jest podać tylko te głóówne usług
gi, które
potwierrdzają spełnnienie warun
nków udziałłu w postępo
owaniu.
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Zamawiiający wymaaga, aby Wykonawca
Wy
w
wskazał kon
nkretne usłu
ugi na potwiierdzenie sp
pełnienia
powyższzego warunnku, a nie za
awierał zappisy typu „zzgodne z SIW
WZ” lub wppisywał wym
magania
podane przez Zamaawiającego na zasadziee „kopiuj-w
wklej”.
5. W p
przypadku
u składania
a oferty na którąkolw
wiek z częścci: I-VII i X
X-XII, Wyk
konawca
będdzie dysponnował na ettapie realizzacji zamów
wienia osob
bami zdolnyymi do wy
ykonania
zam
mówienia, kttóre spełniaają następująące wymagania:
6) K
Kierownik projektu (1 osoba):
dd) posiadaa wykształceenie wyższee;
ee) posiadaa dyplom wyższej
w
uczzelni lub ceertyfikat, do
otyczące znnajomości metodyki
m
zarządzzania projek
ktami PRIN
NCE2 lub ró
ównoważneej, przy czyym przez metodykę
m
równow
ważną rozu
umie się m
metodykę powszechnie
p
e stosowanną (stosowaanie nie
wymagaa opłat auto
orskich) i puublicznie do
ostępną (opiis metodykii jest opubliikowany
i szerokko dostępny
y), która staanowi zbiórr reguł i zaasad postęppowania stanowiący
spójne pojęciowo podejście do wykonywania i zarządzannia projekteem oraz
umożliw
wia adaptacjję do specjaalnych potrzzeb organizacji, prograamu lub projjektu;
ff) w ciąguu ostatnich 10
1 (dziesięcciu) lat przeed upływem
m terminu skkładania ofeert pełnił
funkcję kierownik
ka projektuu przy reaalizacji co najmniej 2 (dwóch)) usług,
realizow
wanych i zaakończonychh przy jego
o udziale, o łącznej warrtości nie mniejszej
m
niż 1 0000 000,00 PLN
P
brutto , a wartość każdej z ussług nie możże być mnieejsza niż
250 0000,00 PLN brutto;
7) K
Kierownik prac w zakrresie EGiB (1 osoba):
cc) posiadaa uprawnien
nia zawodoowe, o którrych mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 17
1 maja 198
89 r. – Praw
wo geodezyjn
ne i kartograficzne,
dd) w ciąguu ostatnich 10
1 (dziesięcciu) lat przeed upływem
m terminu skkładania ofeert pełnił
funkcję kierowniika przy realizacji 2 (dwóch) usługg, zrealizo
owanych
i zakońcczonych prrzy jego uudziale, polegających na wykonnaniu modernizacji
EGiB, przy czym
m wartość każdej z ty
ych usług nie może być mniejjsza niż
200 0000,00 PLN brutto;
8) K
Kierownik prac w zakrresie GESU
UT (1 osoba
a):
cc) posiadaa uprawnien
nia zawodoowe, o któ
órych mow
wa w art. 43 pkt 1 ustawy
z dnia 17
1 maja 198
89 r. – Praw
wo geodezyjn
ne i kartograficzne,
dd) w ciągu ostatnich 10 (dziesięciiu) lat przeed upływem
m terminu skkładania ofeert pełnił
funkcję kierownik
ka przy realizacji 2 (dwócch) usługg, zrealizo
owanych
y jego udziiale, polegaj
ających na opracowaniu
o
u mapy zassadniczej
i zakończzonych przy
w postaaci wektoro
owej lub oopracowaniu
u zbiorów danych GE
ESUT, przzy czym
wartość każdej z ty
ych usług nnie może być
b mniejszza niż 50 0000,00 PLN brutto;
przez oppracowanie mapy zassadniczej w postaci wektorowej
ej należy rozumieć
r
wykonannie mapy wektorowej
w
nna podstaw
wie opracow
wanych wyni
ników geodeezyjnych
pomiarów
w terenow
wych lub przetworzeenia materriałów źróódłowych, w tym
analogow
wej mapy zasadniczej
ej, a także aktualizacjję mapy zzasadniczej danymi
wektorow
wymi oprracowanymii przez Wykonawc
W
ę na poodstawie wyników
w
geodezyjjnych pomiarów terenoowych;
9) Specjalista ds. ewidenccji gruntów i budynków
w (min. 6 osób):
c) posiiada uprawn
nienia zawoodowe, o kttórych mow
wa w art. 43 pkt 1 lub 2 ustawy
z dnnia 17 maja 1989 r. – P rawo geodeezyjne i karttograficzne,,
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d)

w ciągu ostatnich 10 (dziiesięciu) latt przed upływem term
minu składan
nia ofert
dwóch) usłuug, zrealizo
owanych
uczeestniczył jako specjalissta przy reaalizacji 2 (d
i zakkończonych
h przy jegoo udziale, polegających
p
h na wykonnaniu modeernizacji
EGiiB, przy czzym wartośść każdej z tych usług
g nie możee być mnieejsza niż
100 000,00 PLN brutto;

10) Specjalista ds. GESUT
T (min. 3 ossoby):
c) posiiada upraw
wnienia zaw
wodowe, o których mo
owa w art. 43 pkt 1 ustawy
z dnnia 17 maja 1989 r. – P rawo geodeezyjne i karttograficzne,,
d)
w ciągu ostatnich 10 (dziiesięciu) latt przed upływem term
minu składan
nia ofert
(
ussługi, zrealiizowanej
uczeestniczył jaako specjaliista przy reealizacji 1 (jednej)
i zakkończonej przy
p
jego uddziale, polegającej na opracowaniu
o
iu mapy zassadniczej
w poostaci wektorowej lub opracowan
niu zbiorów danych GE
ESUT o warrtości nie
mniiejszej niż 50
5 000,00 P
PLN bruttto; przez opracowaniee mapy zassadniczej
w poostaci wek
ktorowej naależy rozum
mieć wyko
onanie mappy wektoro
owej na
podstawie opraacowanych wyników geodezyjny
ych pomiaróów terenow
wych lub
przeetworzenia materiałów
w źródłowycch, w tym analogowej
a
mapy zasaadniczej,
a takkże aktualizację mapyy zasadniczzej danymi wektorowyymi opraco
owanymi
przeez Wykon
nawcę na podstawiee wyników
w geodezzyjnych po
omiarów
terennowych.
6. W p
przypadku
u składania
a oferty na część VIIII lub IX, Wykonawca
W
będzie dysp
ponował
na etapie realizacji zamó
ówienia osoobami zdollnymi do wykonania
w
zamówieniia, które
spełłniają następujące wym
magania:
1) K
Kierownik projektu (1 osoba):
aa) posiadaa wykształceenie wyższee;
bb) posiadaa dyplom wyższej
w
uczzelni lub ceertyfikat, do
otyczące znnajomości metodyki
m
zarządzzania projek
ktami PRIN
NCE2 lub ró
ównoważneej, przy czyym przez metodykę
m
równow
ważną rozu
umie się m
metodykę powszechnie
p
e stosowanną (stosowaanie nie
wymagaa opłat auto
orskich) i puublicznie do
ostępną (opiis metodykii jest opubliikowany
i szerokko dostępny
y), która staanowi zbiórr reguł i zaasad postęppowania stanowiący
spójne pojęciowo podejście do wykonywania i zarządzannia projekteem oraz
umożliw
wia adaptacjję do specjaalnych potrzzeb organizacji, prograamu lub projjektu;
cc) w ciąguu ostatnich 10
1 (dziesięcciu) lat przeed upływem
m terminu skkładania ofeert pełnił
funkcję kierownik
ka projektuu przy reaalizacji co najmniej 2 (dwóch)) usług,
realizow
wanych i zaakończonychh przy jego
o udziale, o łącznej warrtości nie mniejszej
m
niż 1 0000 000,00 PLN
P
brutto , a wartość każdej z ussług nie możże być mnieejsza niż
250 0000,00 PLN brutto;
2) K
Kierownik prac w zakrresie GESU
UT (1 osoba
a):
aa) posiadaa uprawnien
nia zawodoowe, o któ
órych mow
wa w art. 43 pkt 1 ustawy
z dnia 17
1 maja 198
89 r. – Praw
wo geodezyjn
ne i kartograficzne,
bb) w ciągu ostatnich 10 (dziesięciiu) lat przeed upływem
m terminu skkładania ofeert pełnił
ka przy realizacji 2 (dwócch) usługg, zrealizo
owanych
funkcję kierownik
i zakończzonych przy
y jego udziiale, polegaj
ających na opracowaniu
o
u mapy zassadniczej
w postaaci wektoro
owej lub oopracowaniu
u zbiorów danych GE
ESUT, przzy czym
wartość każdej z ty
ych usług nnie może być
b mniejszza niż 50 0000,00 PLN brutto;
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przez oppracowanie mapy zassadniczej w postaci wektorowej
ej należy rozumieć
r
wykonannie mapy wektorowej
w
nna podstaw
wie opracow
wanych wyni
ników geodeezyjnych
pomiarów
w terenow
wych lub przetworzeenia materriałów źróódłowych, w tym
analogow
wej mapy zasadniczej
ej, a także aktualizacjję mapy zzasadniczej danymi
wektorow
wymi oprracowanymii przez Wykonawc
W
ę na poodstawie wyników
w
geodezyjjnych pomiarów terenoowych;
3) Specjalista ds. ewidenccji gruntów i budynków
w (min. 2 osoby):
a) posiiada uprawn
nienia zawoodowe, o kttórych mow
wa w art. 43 pkt 1 lub 2 ustawy
z dnnia 17 maja 1989 r. – P rawo geodeezyjne i karttograficzne,,
4) Specjalista ds. GESUT
T (min. 3 ossoby):
a) posiiada upraw
wnienia zaw
wodowe, o których mo
owa w art. 43 pkt 1 ustawy
z dnnia 17 maja 1989 r. – P rawo geodeezyjne i karttograficzne,,
b)
w ciągu ostatnich 10 (dziiesięciu) latt przed upływem term
minu składan
nia ofert
(
ussługi, zrealiizowanej
uczeestniczył jaako specjaliista przy reealizacji 1 (jednej)
i zakkończonej przy
p
jego uddziale, polegającej na opracowaniu
o
iu mapy zassadniczej
w poostaci wektorowej lub opracowan
niu zbiorów danych GE
ESUT o warrtości nie
mniiejszej niż 50
5 000,00 P
PLN bruttto; przez opracowaniee mapy zassadniczej
w poostaci wek
ktorowej naależy rozum
mieć wyko
onanie mappy wektoro
owej na
podstawie opraacowanych wyników geodezyjny
ych pomiaróów terenow
wych lub
przeetworzenia materiałów
źródłowych, w tym an
m
nalogowej m
mapy zasad
dniczej, a
takżże aktualizaację mapy zasadniczeej danymi wektorowyymi opraco
owanymi
przeez Wykon
nawcę na podstawiee wyników
w geodezzyjnych po
omiarów
terennowych.
Uwaga::
W przyp
ypadku wym
magań dotyyczących pootencjału ka
adrowego dopuszczaln
d
ne jest wysstąpienie
określonnej osoby tyylko w jedneej roli i tylko
ko w jednej ofercie.
o
finansowe lu
ub zdolnośść kredytow
wą w wysok
kości co
7. Wykkonawca muusi posiadaać środki fi
najm
mniej 1 5000 000,00 PLN nna każdą część na jaką składa ofertę.
W prrzypadku, gdy
g Wykon
nawca składda ofertę naa dwie częśści zamówieenia musi posiadać
p
środkki finansow
we lub zdoln
ność kredytoową w wyso
okości co naajmniej 3 0000 000,00 PLN.
P
Jednoczześnie Zamaawiający in
nformuje, żee termin skłładania i otw
warcia ofertt nie ulega zmianie:
z
termin składania ofert upływ
wa w dniu 09.05.2016 r. o godzinnie 12:00,
termin otwarcia ofert
o
nastąp
pi w dniu 09.05.2016
0
r.o
r godziniie 12:30.

u
Z upowaażnienia Głównego Geeodety Kraju
ZASTĘP
PCA GŁÓWN
NEGO GEODE
ETY KRAJU
U

-/Jacek
k Jarząbek
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