
Ogłoszenie nr 520191478-N-2020 z dnia 02-10-2020 r.

Warszawa:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Krajowy numer identyfikacyjny 12276098000000, ul. ul.
Wspólna  2, 00-926  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 618 432, e-mail
dyr.generalny@gugik.gov.pl, faks 226 283 467.
Adres strony internetowej (url): http://www.gugik.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu
konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-
4-pkt-8-pzp
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać
Elektronicznie:
pod adres: https://www.epuap.gov.pl./wps/portal
Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac
konkursowych w inny sposób:
W formie pisemnej w postaci papierowej bezpośrednio w siedzibie zamawiającego: Główny Urząd
Geodezji i Kartografii; ul. Wspólna 2; 00-926 Warszawa lub zapośrednictwem poczty/przesyłki
kurierskiej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Wytworzenie aplikacji internetowej umożliwiającej wykonywanie wizualizacji i analiz na danych
zgromadzonych w zintegrowanej kopii Baz Danych Obiektów Topograficznych (Z-BDOT10k),
wchodzących w skład centralnej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.22.2020.IZ

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem Konkursu jest wytworzenie aplikacji internetowej umożliwiającej wykonywanie
wizualizacji i analiz na danych zgromadzonych w zintegrowanej kopii Baz Danych Obiektów
Topograficznych (Z-BDOT10k), wchodzących w skład centralnej części Państwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego. Szczegółowy Opis Przedmiotu Konkursu znajduje się w
Załączniku nr 1 do Regulaminu.

II.3) Główny kod CPV 48000000-8

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP404/Preview/a4613701-121a-4215-815e-eed...

1 z 5 02.10.2020, 14:30



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

WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. O dopuszczenie do udziału w
konkursie mogą ubiegać się uczestnicy Konkursu, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają warunki udziału w Konkursie. 2. O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać
się uczestnicy Konkursu, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12 –
22 oraz art. 24 ust.5 pkt 1 i 3 ustawy Pzp. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, o
których mowa w zdaniu pierwszym,uczestnik Konkursu, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do
udziału w konkursie winien złożyć oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie
art.24 ust.1 pkt 12-22 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. 3. Wykluczeniu z udziału w Konkursie, na każdym jego
etapie, z konsekwencją odrzucenia Pracy Konkursowej, podlegają także uczestnicy Konkursu,
którzy do przygotowania Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie lub opracowaniu
Pracy Konkursowej korzystali z osób, które: 1) są pracownikami lub współpracownikami
Organizatora Konkursu, 2) są członkami Sądu Konkursowego, 3) wykonywały czynności
związane z przygotowaniem Konkursu, chyba że udowodnią Organizatorowi Konkursu, że ich
udział w Konkursie nie doprowadzi do zachwiania uczciwej konkurencji. 4. O dopuszczenie do
udziału w Konkursie mogą ubiegać uczestnicy konkursu, którzy spełniają warunki udziału
Konkursie w zakresie: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa w tym zakresie
warunków, których spełnianie uczestnicy Konkursu mieliby wykazać w sposób szczególny, 2)
sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej opracowanie pracy konkursowej -
Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków, których spełnianie uczestnicy Konkursu
mieliby wykazać w sposób szczególny,3) zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do
opracowania pracy konkursowej - Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków, których
spełnianie uczestnicy Konkursu mieliby wykazać w sposób szczególny. 5. Z treści załączonych
dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż uczestnik Konkursu nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Konkursie. 6. Zgodnie z art.118 ust. 1 ustawy Pzp,
uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej.7. Zgodnie z art.118 ust. 3 ustawy Pzp, uczestnicy
Konkursu mogą wspólnie ubiegać się o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz wspólnie
opracować i złożyć prace konkursową. W takim przypadku uczestnicy Konkursu ustanawiają
spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania ich w konkursie albo reprezentowania w
konkursie i zawarcia umowy w sprawie przeniesienia autorskich praw majątkowych do pracy
konkursowej, jeżeli zostanie oceniona jako najlepsza. Oryginał pełnomocnictwa w powyższym
zakresie, należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Wszelka
korespondencja pomiędzy zamawiającym a uczestnikami Konkursu wspólnie ubiegającymi się o
dopuszczenie do udziału w Konkursie,będzie odbywała się za pośrednictwem pełnomocnika.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do
prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Nie

Należy podać dla jakiego zawodu:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
Przyjazność interfejsu użytkownika - 20
Kompletność dokumentacji kodu - 20
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Funkcjonalności wykraczające poza minimalne wymagania - 20
Możliwości konfiguracji i dostosowania - 20
Otwartość oprogramowania (stosunek licencji open-source do komercyjnych) - 20

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac
konkursowych:

Data: 12/10/2020, godzina: 12:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w
konkursie lub prace konkursowe:
polski

IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
8.1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć do dnia 12.10.2020 r. do
godz.12.00. 8.2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, wraz z niezbędnymi
załącznikami, należy złożyć pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem uczestnika Konkursu: 1)
w języku polskim, formie pisemnej, w postaci papierowej, bezpośrednio w siedzibie
Zamawiającego (ul. Wspólna 2; 00-926 warszawa), za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) lub
przesyłki kurierskiej albo 2) w języku polskim, formie pisemnej, w postaci elektronicznej drogą
elektroniczną poprzez platformę ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal 8.3. Zamawiający uzna, że
wniosek pisemny w postaci papierowej został złożony w terminie, jeżeli najpóźniej w terminie
oznaczonym w Regulaminie wpłynął do siedziby Zamawiającego, a wniosek w formie pisemnej w
postaci elektronicznej najpóźniej w terminie oznaczonym w Regulaminie został przekazany na
platformę ePUAP. 8.4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami
zawartymi w Regulaminie i przygotować wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie zgodnie
z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 8.5. Warunki formalne sporządzenia wniosku o
dopuszczenie do udziału w Konkursie w formie pisemnej w postaci papierowej: 1) wniosek musi
być sporządzony w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 2) wniosek i
załączniki muszą być podpisane przez uczestnika Konkursu lub osobę/osoby umocowane przez
uczestnika Konkursu. Oryginał pełnomocnictwa, określający zakres umocowania pełnomocnika,
winien był dołączony do wniosku. Każda strona wniosku oraz załączników musi być parafowana
przez uczestnika Konkursu lub osobę/osoby umocowane przez uczestnika Konkursu, 3) wszelkie
poprawki merytoryczne lub zmiany w treści wniosku i załączników, wpływające na treść
oświadczenia woli uczestnika Konkursu, muszą być podpisane i datowane przez uczestnika
Konkursu lub osobę/osoby umocowane; 4) zaleca się, aby wniosek była złożony na kolejno
ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna zaczynać się od numeru 1, umieszczonego
na pierwszej stronie wniosku. Zamawiający nie wymaga numerowania czystych, nie zapisanych
stron; 5) wniosek winien być trwale zespolony tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe
zdekompletowanie; 6) wniosek musi być złożony Zamawiającemu w trwale zamkniętym,
nienaruszonym opakowaniu z napisem:WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W
KONKURSIE NA: „Wytworzenie aplikacji internetowej umożliwiającej wykonywanie wizualizacji
i analiz na danych zgromadzonych w zintegrowanej kopii Baz Danych Obiektów Topograficznych
(Z-BDOT10k), wchodzących w skład centralnej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego“ Nr ref. postępowania: BGZ-ZP.2610.22.2020.IZ NIE OTWIERAĆ PRZED
12.10.2020 r. GODZ. 13:00 8.6. Uczestnik Konkursu może przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie zmienić lub wycofać złożony wniosek. Zmiana
wniosku może być dokonana poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli o wycofaniu
uprzednio złożonego wniosku i złożenie nowego wniosku. Oświadczenie woli o wycofaniu
uprzednio złożonego wniosku należy złożyć w opakowaniu opisanym jak w pkt.8.5.6 z dopiskiem
„WYCOFANIE WNIOSKU”, a „nowy zmieniony wniosek” winien być złożony w opakowaniu
opisanym jak pkt 8.5.6 z dopiskiem „ZMIANA WNIOSKU”. Najpierw musi wpłynąć do
Zamawiającego „wycofanie” wniosku, a następnie „zmiana” wniosku. 8.7. Warunki formalne
sporządzenia wniosku w formie pisemnej w postaci elektronicznej: 1) wniosek wraz z załącznikami
winien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisany
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kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia wniosku, w tym zaszyfrowania
wniosku, opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Podpisany wniosek, załączniki,
oświadczenia oraz inne dokumenty w postaci elektronicznej, winny być skompresowane do jednego
pliku archiwum (ZIP, 7-zip), 2) złożenie wniosku w sposób niezgodny z Regulaminem (np.
podwójne zaszyfrowanie) może spowodować brak możliwości odczytania wniosku, za co
odpowiedzialność ponosi uczestnik Konkursu. W takim przypadku Zamawiający potraktuje
wniosek jako złożony nieskutecznie. 3) zaleca się, aby uczestnik Konkursu zwracał szczególną
uwagę na to, czy ID postępowania, które wpisuje do aplikacji do szyfrowania, zgadza się z kluczem
publicznym tego Konkursu, 4) uczestnik Konkursu składa wniosek za pośrednictwem Formularza
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu. 5) klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania wniosku przez uczestnika
Konkursu jest dostępny dla uczestników Konkursu na miniPortalu i stanowiącym załącznik nr 7 do
Regulaminu, 6) w formularzu wniosku uczestnik Konkursu zobowiązany jest podać adres skrzynki
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z Konkursem, 9) uczestnik
Konkursu może przed upływem terminu do składania wniosków zmienić lub wycofać wniosek za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany
w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu,10) uczestnik Konkursu po upływie terminu do
składania wniosków nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonego wniosku, 11) w
przypadku, gdy uczestnika Konkursu reprezentuje pełnomocnik do wniosku musi być załączone
pełnomocnictwo złożone w oryginale w postaci elektronicznej. 12) uczestnicy Konkursu ponoszą
wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosków o dopuszczenie do udziału w
Konkursie, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 13) Zamawiający wymaga, aby uczestnik
Konkursu złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie na formularzu wniosku, którego
wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 14) niezależnie od dopuszczenia przez Zamawiającego
różnych postaci składania wniosków, zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp, każdy uczestnik Konkursu
może złożyć tylko jeden wniosek! 8.8. Czynności prawnej niepublicznego otwarcia wniosków o
dopuszczenie do udziału w Konkursie, Sąd Konkursowy dokona w siedzibie Zamawiającego w dniu
12.10.2020 r. o godz. 13:00.

IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
13.1. Na podstawie art.111 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, Zmawiający ustanawia w niniejszym konkursie
jedną nagrodę pieniężną w wysokości 111 111, 00 złotych dla „najlepszej pracy konkursowej”, w
rozumieniu art.122 ust.2 ustawy Pzp. 13.2. Od nagrody, o której mowa w ust.13.1 Zamawiający
potrąci zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 %.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Nie
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Nie
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy
wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Nie
Informacje dodatkowe:
7.1. Komunikacja między Zamawiającym a uczestnikami Konkursu odbywa się w formie pisemnej
za pośrednictwem: 1) operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), przesyłki kurierskiej lub pism składanych do siedziby
Zamawiającego osobiście, albo 2) poczty elektronicznej pod adresem e-mail:
dyr.generalny@gugik.gov.pl lub 3) drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz platformy ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal . 7.2. Jeżeli
Zamawiający oraz uczestnicy Konkursu przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 7.3 Wszelką korespondencję pisemną w postaci
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papierowej do Zamawiającego, związaną z niniejszym Konkursem, należy kierować na adres:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa z dopiskiem:
„Korespondencja dotycząca Konkursu nr ref.: BDG-ZP.2610.22.2020.IZ“. 7.4 Uczestnik Konkursu
chcący komunikować sie z Zamawiającym drogą elektroniczną przy pomocy miniPortalu oraz
platformy ePUAP, musi posiadać konto na platformie ePUAP, gdzie jest dostęp do formularza do
komunikacji z Zamawiającym. 7.5 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania, a także
odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z
miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 7.6 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz
do komunikacji wynosi 150 MB. 7.7 Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji w postaci elektronicznej, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 7.8 Osobą
uprawnioną do kontaktowania się z uczestnikami Konkursu i do udzielania wyjaśnień dotyczących
Konkursu jest Józef Górny – tel. +48 22 661 84 32, e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl 7.9 Stroną
Internetową prowadzonego postępowania konkursowego jest strona Zamawiającego:
www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne
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