Ogłoszenie nr 500068337-N-2018 z dnia 29-03-2018 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 UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
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
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 518629-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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://powiat-olesnicki.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
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(jeżeli dotyczy):
ZP.272.1.2.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) 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:
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.geomatyka-krakow.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. 1.10W
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.Zzgodnie z załącznikiem nr 1 do warunków technicznych ilość operatów do digitalizacji
wynosi 8200. 2.SzSzczegółowy 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.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72310000-1
Dodatkowe kody CPV: 79999100-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 250397.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Nazwa wykonawcy: konsorcjum firm:LOGIK sp. z.o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
Geoparter Geomatics sp. z o.o., ul. Rakoczego 31, 80-171 Gdańsk Geopartner sp. z o.o. sp.
komandytowa, ul. Rakoczego 31, 80-171 Gdańsk
Email wykonawcy: logik@logik.net.pl
Adres pocztowy: ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
Kod pocztowy: 80-172

Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 286000.01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 278900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 286000.01
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI
BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O
CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

