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Ogłoszenie o zamówieniu
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Sekcja I: Instytucja zamawiająca
1

I.1) Nazwa i adresy (należy podać wszystkie instytucje zamawiające odpowiedzialne za postępowanie)
Oficjalna nazwa: Powiat Elbląski
Adres pocztowy: ul. Saperów 14A
Miejscowość: Elbląg
Kod NUTS: PL621

Kod pocztowy: 82-300

2

Krajowy numer identyfikacyjny:
140747690

Osoba do kontaktów: Piotr Kubicki

Państwo: Polska
Tel.: + 48 531320900/ +48 552394935

E-mail: geodezja@powiat.elblag.pl

Faks:

Adresy internetowe
Główny adres: (URL) www.powiat.elblag.pl
Adres profilu nabywcy: (URL)

I.2) Wspólne zamówienie
□ W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

□ Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3) Komunikacja
x Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: (URL)
http://www.powiat.elblag.pl/pl/zamowienia-publiczne/powyzej-30
O Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: (URL)
Więcej informacji można uzyskać pod
x adresem podanym powyżej
O następującym adresem: (należy podać inny adres)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać
□ drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL)
O na adres podany powyżej
x na następujący adres: (należy podać inny adres)
Starostwo Powiatowe w Elblągu przy ul. Saperów 14A, 8-300 Elbląg, pokój 106 (sekretariat Starostwa, pierwsze piętro)
Tel. + 48 531320900/ +48 552394935 Faks: +48 552324226
□ Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i
bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: (URL)

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
O Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym
jednostki regionalne i lokalne
O Agencja/urząd krajowy lub federalny
X Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
O Ogólne usługi publiczne
O Obrona
O Porządek i bezpieczeństwo publiczne
O Środowisko
O Sprawy gospodarcze i finansowe
O Zdrowie

O Agencja/urząd regionalny lub lokalny
O Podmiot prawa publicznego
O Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
O Inny rodzaj:

O
O
O
O
X

Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inna działalność: Administracja

Sekcja II: Przedmiot
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II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Wykonanie e-usług publicznych w ramach projektu „Projekt zintegrowanej
informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego”
1,2
II.1.2) Główny kod CPV: 72.31.00.00-1 Uzupełniający kod CPV: [ ][ ][ ][ ]
II.1.3) Rodzaj zamówienia O Roboty budowlane O Dostawy X Usługi
II.1.4) Krótki opis:

Numer referencyjny: GN.272.1.1.2018.DM
2

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie e-usług publicznych w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej
powiatu elbląskiego” z możliwością składania ofert częściowych na poszczególne zadania:
Część 1 zamówienia: Wykonanie e-usług publicznych w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu
elbląskiego”
Część 2 zamówienia: Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej
powiatu elbląskiego”
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT : Waluta: PLN

2

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania
umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części X tak O nie
Oferty można składać w odniesieniu do X wszystkich części O maksymalnej liczby części: [ ] O tylko jednej części
□ Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: [ ]
□ Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

II. 2) Opis
2

II.1.1) Nazwa: Wykonanie e-usług publicznych w ramach projektu „Projekt
zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego”
2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
1
1,2
Główny kod CPV: 71.35.43.00-7 Uzupełniający kod CPV: [ ][ ][ ][ ]

2

Część nr: Część 1 zamówienia

72.91.00.00-2
79.99.91.00-4
71.35.60.00-8
71.35.50.00-1
72.31.11.00-1
72.32.00.00-4
72.22.23.00-0
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
1
Kod NUTS: PL 621 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Na terenie powiatu elbląskiego, położonego w północno-wschodniej części
województwa warmińsko-mazurskiego. Powiat elbląski składa się z 12 jednostek ewidencyjnych o powierzchni 142 897 ha.

II.2.4) Opis zamówienia:
(rodzaj i ilość robót budowlanych, dostaw lub usług lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
Zakres Części 1 zamówienia obejmuje wykonanie e-usług publicznych w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnokartograficznej powiatu elbląskiego” i składa się z:
A. przetworzenia do postaci elektronicznej baz danych geoprzestrzennych:
1. Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentacji PZGIK poprzez digitalizację lub skanowanie wszystkich dokumentów i map
pozostających w zasobie oraz załadowanie powstałych i przetworzonych plików wraz z określeniem georeferencji i opisem metadanych do
systemów;
2. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej - gmina Godkowo (Id 280402_2) powiat elbląski, województwo
warmińsko-mazurskie;
3. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych:
- gmina Elbląg (280401_2)
- gmina Milejewo (280404_2)
- gmina Markusy (280405_2)
- miasto Młynary (280406_4)
- miasto Pasłęk (280407_4)
- miasto Tolkmicko (280409_4)
- gmina Tolkmicko (280409_5)
powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie;
4. Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Gmina Gronowo Elbląskie 280403_2 powiat elbląski, województwo
warmińsko-mazurskie
5. Zaprojektowanie i założenie osnowy wysokościowej , inwentaryzacji i założenie osnowy poziomej oraz założenie Bazy Danych Szczegółowej
Osnowy Geodezyjnej
6. Założenie bazy BDOT500 dla obszaru powiatu elbląskiego zgodnej z obowiązującym modelem pojęciowym danych BDOT500
7. Założenie inicjalnej bazy GESUT dla obszaru 8 jednostek ewidencyjnych powiatu elbląskiego (gmina: Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy,
Milejewo, Młynary, Tolkmicko, Pasłęk, Rychliki), zgodnej z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT;
B. wdrożenia e-usług publicznych:
1) Usługa geokodowania adresu
2) Usługa pozyskiwania danych o adresie nieruchomości
3) Zamówienie zbioru danych EGiB
4) Usługa generowania Licencji i wydania zbioru danych EGiB
5) Zamówienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych w bazie danych EGiB
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6) Usługa generowania Licencji i wydania rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych w bazie danych EGiB
7) Zamówienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej
8) Usługa generowania Licencji i wydania mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej
9) Zamówienie zbioru danych GESUT
10) Usługa generowania Licencji i wydania zbioru danych GESUT
11) Zamówienie Wypisu/Wypisu i Wyrysu/Wyrysu z EGiB
12) Usługa generowania Licencji i wydania Wypisu/Wypisu i Wyrysu/Wyrysu z EGiB
13) Zamówienie mapy w oparciu a bazę danych GESUT,
14) Usługa generowania licencji i wydania mapy w oparciu o bazę danych GESUT,
15) Zamówienie mapy w oparciu a bazę danych BDOT500,
16) Usługa generowania licencji i wydania mapy w oparciu o bazę danych BDOT500
17) Usługa potwierdzająca istnienie określonej osoby w bazie EGiB (usługa A2A)
18) Usługa przeglądania danych z bazy RCiWN
19) Zamówienie zbioru danych RCiWN
20) Usługa generowania Licencji i wydania zbioru danych RCiWN
Szczegółowy opis i zakres Części 1 zamówienia zawiera ZAŁĄCZNIK NR 11 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej
oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego:
Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
X Kryteria określone poniżej
1, 2, 20
X Kryterium jakości – Nazwa: / Waga:
doświadczenie kadry Wykonawcy 30 %; aspekt społeczny 10 %
1, 20
O Kryterium kosztu – Nazwa: / Waga:
21
X Cena – Waga: 60 %
O Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 715 000,00 Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania tej części)

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: [ ] albo Okres w dniach: [ ]
albo Początek (dd/mm/rrrr) / Koniec (06/05/2019)
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu O tak X nie
Opis wznowień:
II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów (z wyjątkiem procedur otwartych)
Przewidywana liczba kandydatów: [ ]
2
albo Przewidywana minimalna liczba: [ ] / Maksymalna liczba: [ ]
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
II. 2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych O tak x nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje O tak x nie
Opis opcji:
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
□ Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej X tak O nie
Numer identyfikacyjny projektu: RPWM. RPWM.03.01.00-28-0037/17
II.2.14) Informacje dodatkowe:
Zamawiający żąda wadium w wysokości: 100 000,00 złotych
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 86 1020 1752 0000 0102 0069 3952
Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) należy zdeponować w sekretariacie Wydziału Finansowego - Skarbnika
Powiatu w Starostwie Powiatowym w Elblągu przy ul. Saperów 14A.
2

II.1.1) Nazwa: Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu „Projekt

2

Część nr: Część 2 zamówienia

zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego”
2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
1
1,2
Główny kod CPV: 30.21.30.00-5 Uzupełniający kod CPV: [ ][ ][ ][ ]

30.21.31.00-6
30.23.60.00-2
48.82.00.00-2
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
1
Kod NUTS: PL 621 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
II.2.4) Opis zamówienia:
(rodzaj i ilość robót budowlanych, dostaw lub usług lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
Zakres Części 2 zamówienia obejmuje dostawę sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do realizacji projektu zintegrowanej informacji
geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego, ze względu na niedysponowanie przez Zamawiającego infrastrukturą teleinformatyczną, która
pozwalałaby na wdrożenie e-usług na 3 poziomie dojrzałości i obejmuje:
1. dostawę sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do rozbudowy systemu informacji przestrzennej oraz wdrożenia związanych z nim eusług, tj.:
a) wyposażenia serwerowni:
- 2 zestawy serwerowe + macierz dyskowa
- system służący do utworzenia bezpiecznego połączenia
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b) sprzęt komputerowy stanowiskowy: 2 super wydajne stacje robocze do obróbki map z oprogramowaniem,
c) 5 stacji roboczych o wysokiej wydajności do obsługi aplikacji specjalistycznych,
d) 3 laptopy o wysokiej wydajności do obsługi aplikacji specjalistycznych.
Szczegółowy opis sprzętu teleinformatycznego zawiera ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II.
2. montaż;
3. uruchomienie;
4. oznakowanie sprzętu zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i
promocji”;
5. zapewnienie serwisu w okresie gwarancji dla sprzętu, który wymaga serwisowania.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została
najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego:
Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
c.d. zapisów z sekcji VI.3):
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w sekcji VI.3) pkt 5. poz. 1), składa dokument określony w § 8 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w
sekcji VI.3) pkt 5. poz. 1)-4) składa dokumenty określone w § 7 przywołanego wyżej rozporządzenia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
X Kryteria określone poniżej
1, 2, 20
X Kryterium jakości – Nazwa: / Waga:
okres gwarancji 30 %; aspekt społeczny 10 %
1, 20
O Kryterium kosztu – Nazwa: / Waga:
21
X Cena – Waga: 60 %
O Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 572 702,65 Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania tej części)

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: [ ] albo Okres w dniach: 60
albo Początek (dd/mm/rrrr) / Koniec (dd/mm/rrrr)
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu O tak X nie
Opis wznowień:
II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów (z wyjątkiem procedur otwartych)
Przewidywana liczba kandydatów: [ ]
2
albo Przewidywana minimalna liczba: [ ] / Maksymalna liczba: [ ]
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
II. 2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych O tak x nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje O tak x nie
Opis opcji:
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
□ Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej X tak O nie
Numer identyfikacyjny projektu: RPWM.03.01.00-28-0037/17
II.2.14) Informacje dodatkowe:
Zamawiający żąda wadium w wysokości: 7 000,00 złotych
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 86 1020 1752 0000 0102 0069 3952
Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) należy zdeponować w sekretariacie Wydziału Finansowego - Skarbnika
Powiatu w Starostwie Powiatowym w Elblągu przy ul. Saperów 14A.

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:
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
□ Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
□ Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część 1 zamówienia
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1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
Uwaga:
Ze względu na ograniczoną ilość znaków uwagi do dokumentu zawarte są w SIWZ.
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Uwaga:
Ze względu na ograniczoną ilość znaków uwagi do dokumentu zawarte są w SIWZ.
Część 2 zamówienia
1) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
Uwaga:
Ze względu na ograniczoną ilość znaków uwagi do dokumentu zawarte są w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Część 1 zamówienia
1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:
a) jednej usługi, której zakres obejmował modernizację lub zakładanie baz danych z zakresu EGiB
b) jednej usługi, której zakres obejmował założenie bazy danych z zakresu GESUT
c) jednej usługi, której zakres obejmował założenie bazy danych z zakresu BDOT500
d) jednej usługi, której zakres obejmował założenie bazy danych z zakresu BDSOG
e) jednej usługi polegającej na realizacji projektu teleinformatycznego wykorzystującego dane zgromadzone w PZGIK, zbudowanego w
technologii wielowarstwowej służącej do realizacji usług on-line
Zamawiający uzna również warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie usług o których mowa powyżej w ramach jednej lub
więcej umów.
Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości
stanowiące o spełnianiu warunku, tj. liczba wykonanych usług, będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
a) co najmniej czterema Specjalistami z zakresu geodezji i kartografii posiadającymi uprawnienia zawodowe do wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii – zakres 1, 2 lub odpowiadające im kwalifikacje do wykonywania zawodów
regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii wydawane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i uznane na zasadach
określonych w ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej oraz posiadające doświadczenie przy realizacji minimum jednej zakończonej usługi w zakresie założenia lub
modernizacji co najmniej jednej bazy EGIB, GESUD, BDOT500, przy czym łączne doświadczenie wskazanych osób musi dotyczyć
realizacji baz EGIB, GESUD, BDOT500
b) co najmniej dwoma Specjalistami z zakresu geodezji i kartografii posiadającymi uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych
funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii – zakres 3 lub odpowiadające im kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych w
dziedzinie geodezji i kartografii wydawane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i uznane na zasadach określonych w
ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej oraz posiadające doświadczenie przy realizacji minimum jednej zakończonej usługi w zakresie założenia co najmniej jednej
osnowy szczegółowej sytuacyjnej oraz jednej wysokościowej łącznie lub jednej dwufunkcyjnej
c) co najmniej jednym Specjalistą w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych posiadającym doświadczenie w realizacji co
najmniej jednej usługi wdrożenia systemu informatycznego wykorzystującego dane zgromadzone w PZGIK, zbudowanego w technologii
wielowarstwowej służącej do realizacji usług on-line, jednocześnie posiadającą ważny certyfikat administratora użytkowanego przez
Zamawiającego oprogramowania (instytucja certyfikująca SYSTHERM INFO sp. z o.o. z Poznania).
Zamawiający nie przewiduje łączenia funkcji osób wskazanych powyżej.
Część 2 zamówienia
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej dostawy, której zakres obejmował łącznie dostawę oraz
instalację i uruchomienie serwera i dostawę sprzętu komputerowego o wartości łącznej minimum 100 000,00 zł brutto.
2

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
□ Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa
integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych
□ Realizacja zamówienia jest ograniczona do programów zatrudnienia chronionego

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

2

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu (tylko dla zamówień na usługi)
□ Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
zgodnie z zapisami projektu Umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
□ Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
PL Formularz standardowy 2 - Ogłoszenie o zamówieniu
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Sekcja IV: Procedura
IV. 1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
X Procedura otwarta
□ Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
O Procedura ograniczona
□ Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
O Procedura konkurencyjna z negocjacjami
□ Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
O Dialog konkurencyjny
O Partnerstwo innowacyjne
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
□ Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
O Umowa ramowa z jednym wykonawcą
O Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
2
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: [ ]
□ Zamówienia obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów
□ Dynamiczny system zakupów może zostać wykorzystany przez dodatkowych nabywców
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza cztery lata:
IV. 1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
□ Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert
IV. 1.5) Informacje na temat negocjacji (tylko dla procedur konkurencyjnych z negocjacjami)
□ Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia na podstawie początkowych ofert bez prowadzenia negocjacji
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
□ Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych X tak O nie

IV.2) Informacje administracyjne
2

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [ ] [ ] [ ] [ ]/S [ ] [ ] [ ]-[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
(jedno z następujących: Wstępne ogłoszenie informacyjne; Ogłoszenie o profilu nabywcy)

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/05/2018 Czas lokalny: 10:00 (hh:mm)
4
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: (dd/mm/rrrr)
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: PL
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: (dd/mm/rrrr)
albo Okres w miesiącach: …. (od ustalonej daty składania ofert)

1

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/05/2018 Czas lokalny: 10:30 (hh:mm) Miejsce: Starostwo Powiatowe w Elblągu przy ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg, w
pokoju nr 402 (czwarte piętro)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się O tak x nie
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
□ Stosowane będą zlecenia elektroniczne
□ Akceptowane będą faktury elektroniczne
□ Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe:

2
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1. dot. Sekcji IV.2.6): Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 60 dni
2. Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
3. W celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunek udziału w postępowaniu, Wykonawcy składają wraz
z ofertą:
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ tego podmiotu.
2) Dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.
4. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wszyscy Wykonawcy
składają po otwarciu ofert: oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
5. W celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie
Zamawiającego:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp;
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne;
7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
W przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,
dokumenty, których mowa powyżej w pkt 5. poz. 1)-7) należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów.
Uwaga: ze względu na ograniczoną ilość znaków informacje dotyczące dokumentów podmiotów zagranicznych w sekcji II.2.4) ogłoszenia.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: (URL) www.uzp.gov.pl
2
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
E-mail:
Adres internetowy: (URL)

Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Państwo:
Tel.:
Faks:

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również
organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ppkt 6 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli

PL Formularz standardowy 2 - Ogłoszenie o zamówieniu

7

8.
9.
10.

11.
12.

zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w ppkt 7. i 8. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi
się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
2

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: (URL) www.uzp.gov.pl

Tel.:
Faks: +48 224587800/+48 224587803

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 05 /04 / 2018
1

zastosować tyle razy, ile jest to konieczne
jeżeli dotyczy
4
jeśli informacje są znane
20
zamiast wagi można podać kolejność według ważności
21
zamiast wagi można podać kolejność według ważności; jeżeli cena jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, waga nie ma zastosowania
2
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