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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48495-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania danych
2022/S 020-048495

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Adres pocztowy: ul. Wspólna 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-926
Państwo: Polska
E-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl 
Tel.:  +48 225631333
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gugik.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gugik.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://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:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 1
Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.4.2022.GI

II.1.2) Główny kod CPV
72312100 Usługi przygotowywania danych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych
obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem
zamówienia zostanie wykonana:
a) weryfikacja atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
b) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez
Zamawiającego,
c) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.
2. Zamówienie zostało podzielone na 12 części. W ramach każdej części zostaną wykonane ww. czynności
dla wybranych powiatów województwa: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego,
śląskiego i zachodniopomorskiego.
3.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej SOPZ, stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 5
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 5

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 1 - 
część nr 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72310000 Usługi przetwarzania danych
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
woj. kujawsko-pomorskie, Włocławek

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy 
danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem 
zamówienia zostanie wykonana:
1) weryfikacja atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
2) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez 
Zamawiającego,
3) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 27/06/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 1 - 
część nr 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72310000 Usługi przetwarzania danych
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
woj. łódzkie, Piotrków Trybunalski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy 
danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem 
zamówienia zostanie wykonana:
1) weryfikacja atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
2) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez 
Zamawiającego,
3) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 27/06/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 1 - 
część nr 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72310000 Usługi przetwarzania danych
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
woj. łódzkie, pow. brzeziński

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy 
danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem 
zamówienia zostanie wykonana:
1) weryfikacja atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
2) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez 
Zamawiającego,
3) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 27/06/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 1 - 
część nr 4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72310000 Usługi przetwarzania danych
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
woj. opolskie, Opole

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy 
danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem 
zamówienia zostanie wykonana:
1) weryfikacja atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
2) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez 
Zamawiającego,
3) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 27/06/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 1 - 
część nr 5
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72310000 Usługi przetwarzania danych
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
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72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
woj. Śląskie, Chorzówi

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy 
danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem 
zamówienia zostanie wykonana:
1) weryfikacja atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
2) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez 
Zamawiającego,
3) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 27/06/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 1 - 
część nr 6
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72310000 Usługi przetwarzania danych
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
woj. śląskie, Mysłowice

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy 
danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem 
zamówienia zostanie wykonana:
1) weryfikacja atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
2) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez 
Zamawiającego,
3) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 27/06/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 1 - 
część nr 7
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72310000 Usługi przetwarzania danych
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
woj. śląskie, Piekary Śląskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy 
danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem 
zamówienia zostanie wykonana:
1) weryfikacja atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
2) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez 
Zamawiającego,
3) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 27/06/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 1 - 
część nr 8
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72310000 Usługi przetwarzania danych
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
woj. śląskie, Siemianowice Śląskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy 
danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem 
zamówienia zostanie wykonana:
1) weryfikacja atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
2) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez 
Zamawiającego,
3) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 27/06/2022
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 1 - 
część nr 9
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72310000 Usługi przetwarzania danych
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
woj. śląskie, Świętochłowice

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy 
danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem 
zamówienia zostanie wykonana:
1) weryfikacja atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
2) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez 
Zamawiającego,
3) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 27/06/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 1 - 
część nr 10
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72310000 Usługi przetwarzania danych
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
woj. śląskie, Żory

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy 
danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem 
zamówienia zostanie wykonana:
1) weryfikacja atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
2) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez 
Zamawiającego,
3) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 27/06/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 1 - 
część nr 11
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Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72310000 Usługi przetwarzania danych
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
woj. zachodniopomorskie, pow. pyrzycki

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy 
danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem 
zamówienia zostanie wykonana:
1) weryfikacja atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
2) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez 
Zamawiającego,
3) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 27/06/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 1 - 
część nr 12
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72310000 Usługi przetwarzania danych
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
woj. zachodniopomorskie, Koszalin

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy 
danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów. W ramach usługi będącej przedmiotem 
zamówienia zostanie wykonana:
1) weryfikacja atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
2) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez 
Zamawiającego,
3) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 27/06/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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 niepodlegający wykluczeniu w oparciu o 
obligatoryjne podstawy wykluczenia, określone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 
ustawy Pzp.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w oparciu o fakultatywne 
podstawy wykluczenia określone w art. 109 ust. 1 pkt 4. W stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono 
upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
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gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty 
nieproporcjonalne, w szczególności gdy sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy, o którym mowa w ar. 
109 ust. 1 pkt 4, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.
***
4. Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w 
zakresie podstaw wskazanych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SWZ oraz spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu.
a) oświadczenie, o którym mowa powyżej musi być złożone w formie JEDZ, sporządzonego w formie 
elektronicznej (postać elektroniczna z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) zgodnie ze wzorem 
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 
2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE 
L 3 z 06.01.2016, str. 16). Wzór JEDZ stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
b) Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ złożonym w 
odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia;
c) informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełniania warunki udziału w postępowaniu. W odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia sekcji α.
d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa 
w lit. a, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, celem potwierdzenia, że na 
dzień składania ofert każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z 
postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ;
e) Zamawiający informuje, że opracował wzór JEDZ w formie elektronicznej (z użyciem narzędzia ESPD). 
Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, 
które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Zaznaczenie odpowiedniej 
odpowiedzi w części III Podstawy wykluczenia, Sekcja D będzie potwierdzeniem braku podstaw do wykluczenia 
wskazanych w części V ust. 2 pkt 2-4, W części IV Wykonawca wypełnia JEDZ w zakresie części α – Ogólne 
oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji.
Uwaga: Wymóg dołączenia do oferty oświadczenia JEDZ dotyczy:
- Wykonawców,
- w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – przez każdego z 
Wykonawców,
- w przypadku polegania na udostępnionych zasobach – również przed podmiot udostępniający zasoby.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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WARUNKI UDZIAŁU
1. W celu oceny zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy wykazania spełnienia następujących warunków udziału w postępowaniu:
1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - w odniesieniu do tego warunku 
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności;
2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów - w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów 
zdolności;
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa 
minimalnych poziomów zdolności;
4) w zakresie zdolności technicznej i zawodowej - w odniesieniu do tego warunku Zamawiający wymaga aby 
Wykonawca wykazał, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia co najmniej 1 (jedną) osobą, która 
będzie uczestniczyć
w jego wykonywaniu, posiadającą kwalifikacje zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj.: uprawnienia 
zawodowe z zakresu „redakcja map”, o których mowa w art. 43 pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1990.).
Uwaga: dopuszczone jest wystąpienie tej samej osoby maksymalnie w 5 częściach zamówienia.
***
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w oparciu o treść art. 58 ustawy Pzp. W 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) warunek określony w ust. 1 pkt. 4 zostanie spełniony jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
zamówienie będą go spełniać łącznie;
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia.
3. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w odniesieniu 
do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia – mogą polegać na 
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – 
składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 
do SWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
a) oświadczenia Wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy – JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6 ustawy Pzp. Wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
i. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
ii. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, dotyczącej sytuacji wykonawcy w zakresie wymienionym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 
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sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji.
Uwaga: Zamawiający wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych wskazanych powyżej przez:
- Wykonawcę,
- w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – przez każdego z 
Wykonawców
- w przypadku polegania na udostępnionych zasobach – również przed podmiot udostępniający zasoby;
2) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 
SWZ:
- wykazu osób posiadających kwalifikacje zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. uprawnienia 
zawodowe z zakresu „redakcja map”, o których mowa w art. 43 pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1990), wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi 
Załącznik nr 7 do SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z dokumentacją zamówienia. Wzór umowy określa załącznik nr 2 do SWZ

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/03/2022
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/05/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/03/2022
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, Warszawa.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
dla Części 1: 650,00 zł (sześćset pięćdziesiąt złotych);
dla Części 2: 550,00 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych);
dla Części 3: 900,00 zł (dziewięćset złotych);
dla Części 4: 800,00 zł (osiemset złotych);
dla Części 5: 450,00 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych);
dla Części 6: 700,00 zł (siedemset złotych);
dla Części 7: 450,00 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych);
dla Części 8: 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych);
dla Części 9: 200,00 zł (dwieście złotych);
dla Części 10: 700,00 zł (siedemset złotych);
dla Części 11: 600,00 zł (sześćset złotych);
dla Części 12: 600,00 zł (sześćset złotych);
2. Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert zgodnie z art. 139 ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

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 Działem IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia przekraczającej 
progi unijne.
2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w ust.1 są:
1) odwołanie,
2) skarga do sądu.
3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 
1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie 
dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/01/2022
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