Ogłoszenie nr 518629-N-2018 z dnia 2018-02-15 r.
Powiat Oleśnicki z siedzibą w Oleśnicy: „Przetworzenie materiałów geodezyjnego zasobu
powiatowego do postaci elektronicznej w ramach projektu Rozwój elektronicznych usług
publicznych w powiecie oleśnickim”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oleśnicki z siedzibą w Oleśnicy, krajowy numer
identyfikacyjny 93193469600000, ul. ul. J. Słowackiego 10 , 56400 Oleśnica, woj.
dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 140 107, e-mail zamowienia@powiat-olesnicki.pl, faks
713 140 110.

Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.powiat-olesnicki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.powiat-olesnicki.pl/index.php
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.powiat-olesnicki.pl/index.php
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Powiat Oleśnicki, ul. J.Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica, Pokój nr 122- Biuro Podawcze na
parterze budynku

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przetworzenie materiałów
geodezyjnego zasobu powiatowego do postaci elektronicznej w ramach projektu Rozwój
elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim”
Numer referencyjny: ZP.272.1.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są prace obejmujące
digitalizację analogowych dokumentów pochodzących z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego (PZGiK) do postaci zasobu elektronicznego dla części powiatu
oleśnickiego, w zakresie opracowań do celów prawnych. W ramach prac należy: 1.1.1.
Wykonać połączenie szkiców polowych z odpowiednimi dokumentami zasobu bazowego
(ZB), udostępnionych przez Zamawiającego materiałów analogowych stanowiących
dokumenty PZGiK. Efektem takiego działania jest utworzenie formy dokumentu, zwanej
dalej "operatem". 1.1.2. Wykonać przeniesienie przekazanych materiałów do kopii
cyfrowych. 1.1.3. Uzupełnić oraz ujednolicić powiązane słowniki atrybutów w bazie danych
systemu teleinformatycznego tworzących relacje z przedmiotowymi rejestrami. 1.1.4.
Uzupełnić rejestr operatów geodezyjnych (technicznych) zarówno o brakujące elementy
składowe operatów, jak i o brakujące wartości atrybutów opisowych i geometrycznych (w
tym zakresy przestrzenne, powiązane obiekty działek przedmiotowych i wynikowych)
operatów, a także właściwe relacje z innymi rejestrami i ewidencjami tj. uzupełnić o zakresy
graficzne, daty przyjęcia, itp. 1.1.5. Uzupełnić rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych

analogicznie jak przy rejestrze operatów tj. o brakujące elementy wynikające z
rozporządzenia z dnia 5.09.2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego
zasobu geodezyjnego (DZ.U. z 2013, poz.1183) o ile takie dane są w posiadaniu
Zamawiającego. 1.1.6. Uzupełnić rejestr dokumentów składowych operatów analogicznie jak
przy rejestrze operatów. 1.1.7. Uzupełnić rejestr ewidencji materiałów z zasobu w wersji
cyfrowej wraz z osadzeniem w bazie danych systemu teleinformatycznego kopii cyfrowych
dokumentów analogowych zasobu, a także uzupełnienie jego powiązań relacyjnych ze
wszystkimi przedmiotowymi rejestrami wraz z krótkim opisem dokumentu. Szczegóły opisu
zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji pracy. 1.2. Praca nie podlega
zgłoszeniu w PODGiK, ale wymaga się aby ze strony Wykonawcy nadzorowały ją osoby
posiadające uprawnienia geodezyjne określone w art. 43 ust. 2 ustawy prawo geodezyjne i
kartograficzne, mające doświadczenie w pracy nad materiałami archiwalnymi operatów
prawnych oraz materiałami katastralnymi. Wymaga się także aby Wykonawca sporządził
dokumentację według wytycznych zawartych w warunkach technicznych. 1.3. Zamawiający
udostępni Wykonawcy komplet danych i materiałów służących wykonaniu przedmiotu
zamówienia w uzgodnionych terminach. 1.4. Ze względu na charakter dokumentów
przekazanych do opracowania nie dopuszcza się wynoszenia lub wywożenia tychże
dokumentów poza miejsce gdzie są składowane u Zamawiającego, a także poza specjalne
przygotowane pomieszczenie, w którym Wykonawca będzie mógł wykonać niezbędne prace
nad przeniesieniem otrzymanych dokumentów do kopii cyfrowych. 1.5. Wykonanie kopii
cyfrowych dokumentów Wykonawca sporządzi na własnym sprzęcie. 1.6. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość ustanowienia niezależnego Inspektora, który, działając z ramienia
Zamawiającego, będzie sprawował nadzór nad pracami oraz dokona kontroli opracowania
końcowego. O fakcie powołania takiego inspektora Wykonawca zostanie poinformowany
niezwłocznie drogą pisemną. 1.7. System teleinformatyczny, w jakim Zamawiający prowadzi
bazy danych to EWID2007 z aplikacją zarządzającą TurboEWID w wersji 9.1. System ten
jest zbudowany w architekturze dwuwarstwowej typu klient-serwer, opartej na relacyjnej
bazie danych ORACLE. Więcej informacji na temat systemu oraz jego możliwości
technicznych można uzyskać na stronie internetowej producenta oraz właściciela praw
autorskich systemu, firmy GEOMATYKA-KRAKÓW S.C. z Krakowa: www.geomatykakrakow.pl. W czasie trwania zamówienia wersja systemu może ulec zmianie, w szczególności
może zostać zaktualizowana w ramach posiadanej wersji lub podniesiona do wersji nowszych
(kolejnych). 1.8. Prace służące uzupełnieniu oraz utworzeniu rejestrów przestrzennych
dokumentów źródłowych w bazie danych systemu teleinformacyjnego mogą być wykonane
za pośrednictwem narzędzi i mechanizmów dostępowych, które Wykonawca prac pozyska we
własnym zakresie. Dopuszcza się zastosowanie interfejsu serwisu internetowego "Portal
Archiwisty" firmy Geomatyka - Kraków s.c. dla zdalnego "przypinania" dokumentów
operatów do bazy PODGiK-u. Zamawiający może udostępnić trzy stanowiska z interfejsem
programu TurboEWID dla wyznaczonych przez Wykonawcę prac osób wraz z wystawieniem
pisemnych upoważnień do dostępu do bazy danych zasobu i utworzenie dedykowanych kont
w bazie danych. Wykonywanie tych prac może odbywać się wyłącznie w godzinach pracy
Zamawiającego. 1.9. Wykonawca pracy zobowiązany jest do założenia i bieżącego
prowadzenia Dziennika Robót. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia do kontroli
Zamawiającemu lub powołanemu Inspektorowi na każdym etapie realizacji prac w dowolnym
momencie ich trwania, opracowanych materiałów, prowadzonego dziennika prac, raportów
częściowych; oraz do stosowania się do zaleceń Zamawiającego i powołanego Inspektora.
Dopuszcza się elektroniczną formę uzgodnień poprzez zastosowanie korespondencji
mailowej. 1.10. W trakcie realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia Zamawiający
dopuszcza uzgadnianie w trybie roboczym z Wykonawcą szczegółów technicznych
dotyczących realizacji prac. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań

nieuzgodnionych. 1.11.Zgodnie z załącznikiem nr 1 do warunków technicznych ilość
operatów do digitalizacji wynosi 8200. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi
załącznik nr 1 do SIWZ- warunki techniczne oraz załącznik 1a i 1b do warunków
technicznych, a także wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Kody Wspólnego
Słownika Zamówień: 72310000-1 Usługi przetwarzania danych, 79999100-4 Usługi
skanowania 4. WYMAGANIA ZAMAWIJĄCEGO DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA
PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
1). Stosowanie do art. 29 ust. 3a Pzp Wykonawca lub zaangażowani przez niego
Podwykonawcy, zobowiązani są zatrudnić na podstawie umowy o pracę min. 1 osobę z
uprawnieniami, wynikającymi z art.43 pkt.1 i 2 Prawa Geodezyjnego na stanowisku
kierownika prac geodezyjnych i kartograficznych, pod rygorem zapłaty kary umownej
określonej w § 10 ust. 2 pkt. 2 projektu umowy. 2). Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia Umowy dostarczy do Zamawiającego poświadczoną za zgodność z oryginałem
zanonimizowaną kopię umowy o pracę zawartą z osobą, o której mowa w pkt 1 pod rygorem
zapłaty kary umownej określonej w § 10 ust. 2 pkt. 3 projektu umowy. Kopia umowy/umów
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych.( tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 3). Zatrudnienie
powinno trwać przez cały okres wykonania Umowy lub minimalnie na okres wykonywania
odpowiednich czynności, o których mowa w pkt. 1). 4). W przypadku rozwiązania stosunku
pracy przez osobę, o której mowa w pkt 1), Wykonawca będzie zobowiązany do
niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej Wymagania
Zamawiającego. Okresu niezbędnego do zatrudnienia nowej osoby nie wlicza się do okresu,
za który naliczana jest kara umowna na podstawie §9 ust. 2 pkt. 4 projektu umowy. 5)
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie
krótszym niż 7 dni, Wykonawca przedłoży do wglądu dokumenty, potwierdzające
zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby, o której mowa w pkt 1, pod
rygorem zapłaty kary umownej określonej w §10 ust. 2 pkt. 3 projektu umowy. W tym celu
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od zatrudnionej osoby zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 6). Niezłożenie
przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osób wykonujących czynności wskazane w pkt.1). 7). W przypadku
uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcje Pracy.
II.5) Główny kod CPV: 72310000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79999100-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: 1. Umowa o udzielenie zamówienia zostanie zawarta na czas
oznaczony. Termin realizacji umowy: 20 tygodni od dnia podpisania umowy Termin
realizacji stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowe postanowienia na ten temat znajdują
się w pkt. XIV niniejszej SIWZ. 2. Termin gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy od dnia
podpisania protokołu odbioru.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego
wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości – tj. a) Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonał należycie co najmniej : - 2 usługi obejmujące skanowanie geodezyjnych operatów
technicznych wraz z zasileniem nimi informatycznego systemu zarządzania zasobem
geodezyjnym i kartograficznym, o wartości każdej z usług nie mniejszej niż 150 000,00 zł
brutto, obejmujące skanowanie geodezyjnych operatów technicznych wraz z zasileniem nimi
informatycznego systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym (z podaniem
nazwy Zleceniodawcy, terminu realizacji, wartości) - Załącznik nr 5 do SIWZ, wraz z
załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty
(przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W terminie 3 dni od przekazania na stronie internetowej Informacji o treści złożonych ofert ,
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym
postępowaniu. Treść oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
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 lub są wykonywane
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- wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do
SIWZ W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 3.
Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VII.2.SIWZ, nie są dołączane do ofertyzamawiający stosuje procedurę odwróconą ( o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp). 4.
W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 1) Oferta
winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) Stosowne
pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli
każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3)
Oferta winna zawierać oświadczenie o którym mowa w pkt. VII.1. ppkt. .2) SIWZ dla
każdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty wymienione w pkt VII.1.SIWZ składane
są wspólnie. 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, warunki o których mowa w pkt. VII. 2.ppkt 1) SIWZ zostaną spełnione, jeżeli
podmioty występujące wspólnie łącznie spełniają warunek. Powyższe zapisy należy
traktować analogicznie przy posiłkowaniu się zasobami podmiotów trzecich przy
wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu przy zdolnościach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej. 5. Postanowienia dotyczące
składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia
Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców składane są w
oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. podmiotów. 2)
Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania. 3)
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot
udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4)
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej . 5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz
oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy
złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 6) Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7) Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, innego niż
oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6. Podwykonawcy: Zamawiający
żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców na
warunkach i zasadach określonych w art. 36b i 36ba Pzp z wyłączeniem art. 36 ba ust. 3 Pzp.
7. Postanowienia dotyczące dokumentów dot. Podmiotów udostępniających zasoby: 1)
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. VII.1. ppkt. 2).SIWZ 2) Jeżeli wykonawca

wykazując spełnienie warunków, udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania niniejszego zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego zamówienia, c) zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach,
którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr
3 do SIWZ 2) Dokument o którym mowa w pkt. V.3. ppkt. 2) SIWZ jeżeli Wykonawca w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów.(załącznik nr 7 do SIWZ) 3) W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona
spełniać następujące warunki: - Oferta winna być podpisana przez ustanowionego
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy. - Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy
załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.. 4) dowód wniesienia wadium
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu
zamówienia w wysokości: 7 500 PLN (słownie: siedem tysięcy pięćset zł 00/100). 3.
Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w
pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.
1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem
na rachunek bankowy: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, o/Oleśnica, nr
rachunku dla podmiotów krajowych: 90 9584 0008 2001 0000 9999 0004, dla podmiotów
zagranicznych: kod swift: POLUPLPR, nr iban: PL90 9584 0008 2001 0000 9999 0004 z
adnotacją: "wadium - Przetworzenie materiałów geodezyjnego zasobu powiatowego do
postaci elektronicznej w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w

powiecie oleśnickim " 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na
rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim
wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń
międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin
uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8.
Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z
ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący
formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony
gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w
niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób
nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci
niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci
niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku
wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium
obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa
zamówień publicznych.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
skrócenie terminu wykonania zamówienia 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz danych zawartych w ofercie. 2. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który
stanowi załącznik nr 6 do SIWZ 3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy. 4.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z sytuacji,
określonych w art. 144 Pzp. Zmiany w zakresie numerów telefonów, faksów, adresów,
adresów e-mail, osób odpowiedzialnych po obu Stronach za realizację Umowy, następują w
drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Strony w terminie niezwłocznym od dnia
zaistnienia zamiany i nie stanowią zmiany Umowy. 5. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1
pkt. 1) ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmian Umowy w następujących przypadkach: 1)
gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych, wymagań lub
zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie Umowy; 2) gdy konieczność
zmian jest następstwem zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie
Projektu; 3) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z zaistnienia siły wyższej, tj.
zdarzenia losowego lub wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było
przewidzieć ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej

staranności, w szczególności: powódź, klęska żywiołowa. 4) zmiany przepisów prawa
mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy; 5) opóźnień w przekazaniu materiałów
źródłowych niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, o ile nie wynika to z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy; 6. W przypadkach określonych w ust. 5 Zamawiający
przewiduje możliwość: 1) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy; 2) zmiany sposobu
wykonania Przedmiotu Umowy. 7. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 6 wymagają
zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2018-02-26, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

