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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2O1,4l24lUE
Sekcja l: lnstytucja zam
|.1) Nazwa iadresy

M iasto PiotrkóW Trybunalski
sPz.277.18.2oL8
Pasaz Karola Rudowskiego 10
PiotrkóW Trybunalski
97-300
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Tymińska
Tel.: +48 447327796
E-mail: e,tyminska@ piotrkow. pl

Faks: +48 447327798
Kod NUTS: PL713
Adresy internetowe:
Główny adres: www. bip.piotrkow.pl
Adres prof i l u nabywcy: wrłnru. bi p. p iotrkow. pl

|.2) lnformacja o zamówieniu wspólnym
|.3) Komunikacja

NieograniczonY, Pełny i bezpoŚredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: unłnru. bip. piotrkow. pl

Więcej informacji mozna uzyskać pod adresem podanym powyżej
OfertY lub wnioski o doPuszczenie do udziału w postępowaniu nalezy przesyłać na adres podany powyzej

|.4) Rodzaj instytucjizamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

|.5) Główny przedmiot działatności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja Il: Przedmiot
l1.1) Wielkość lub zakres zamówienia
ll.]_.1) Nazwa;

DoStaWa bazy danych PZG:K (rejestry, metadane, przetworzenie zasobu) dla obszaru Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego
N u mer ref erencyj ny : SP Z,27 1,.78.2OI8

|1,1,.2) Główny kod CPV
72310000

l1.1.3) Rodzajzamówienia
Usługi

l1.1,4) Krótkiopis:
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Przedmiotem zam. jest dostawa baz danych PZG:K, o których mowa W § 7 ust 3 pkt 1 rozp MA|C z
dnia 5 wrzeŚnia 2013 r w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i

kartograficznego Dz lJ z2OI3 r poz 1183 zgodnych ze specyfikacją pojęciowego modelu danych systemu
PZGIK, określoną w załączniku nr 1 do rozp.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu ,,E - geodezja w Piotrkowie Tryb.- cyfrowe geodezyjne rejestry
Publiczne, jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą
elektroniczną" dofinansowanego ze środków UE
Prace urykonane Zostaną w celu Uni/orzenia w ramach baz danych Systemu PZGiK standardowych danych
dotyczących prowadzonych rejestrów i ewidencji, materiałów zasobu w postaci dokumentów elek. oraz
metadanych, dostosowania sposobu prowadzenia zasobu do obowiązujących przepisów prawa, atakże
sPełnienia specyficznych wymogów Zam., niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu E-geodezja w pT

ll.]-.5) Szacunkowacałkowitawartość
l1.1,6) lnformacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

U.2) Opis
|1.2.I) Nazwa:

|1.2,2) Dodatkowy kod lub kody CPV
7232oooo

l1.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL713
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Piotrków Trybunalski

|1.2.4) Opiszamówienia:
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 11 do slwz.
2, ZamawiĄącY Zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia
tj. Zasilenia sYstemU PZGiK Prowadzonego przezZamawiającego wynikami zrealizowanych prac.
3, ZamawiającY WVmaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przezwykonawcę lub podrłrykonawcę osób
wYkonującYch wskazane Ponizej czynności urykonywane narzeczwykonawcy jak i podwykonawców w trakcie
realizacji zamówienia, w szczególności:
1) przetworzenia materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.
2) aktualizacji ewidencji materiałów zasobu.
UPrawnienia w zakresie kontroli spełniania wymagań zatrudnienia osób na umowę o pracę:
Pracownicy zamawiającego wskazani w umowie.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę:
Kazdorazowo na ządanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przezZamawiającego, nie krótszym
niz 7 dni roboczYch, WYkonaWCa Przedłoży do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez wykonawcę
lub PodwYkonawcę z Pracownikami wykonującymi rnruv. czynności. W tym celu wykonawca zobowiązany
jest do uzYskania od Pracowników zgody na przehilarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danYch osobowYch. Umowa/y powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę
danYch osobowYch Pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia29sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowYch, tj. w szczególnoŚci bez adresÓW nr PESEL pracowników). lmię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. lnformacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
mozliwe do zidenĄrfikowania.
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Sankcje z MułU niespełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę:
Za niedoPełnienie wYmogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę
osób wYkonującYch wskazane powyzej czynności lub uniemożliwienia kontroli tego \^/ymogu _ zakażdy taki
PrzYPadek ulYkonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w wysokości dziesięciokrotnej kwoty minimalnego
wYnagrodzenia za Pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października2oI2 r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz.
U. z 2075 r. Poz. 2008) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2075 r. w sprawie
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r, (Dz. U. poz, 1385).

l1.2.5) Kryteriaudzieleniazamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rękojmia i gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakoŚci - Nazwa: DoŚwiadczenie osób, którymi ma dysponować wykonawca / Waga: 20
Cena - Waga: 60

szacunkowa wartość

Okres obowiąYwania zamówienia, umowy ramowej Iub dynamicznego systemu zakupów
Początek: o1,108l2o].8

Koniec: 30l04l2o79
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

l1.2.10) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

|1.2.7I) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

|1.2.12) lnformacje na temat katalogów elektronicznych
l1.2.13) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotYczY Projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Nume r i den§rfi kacyj ny proje ktu : WN D-R P LD. 07 .01,.02- 10-003/]-6

|1.2.1,4) lnformacje dodatkowe

ll1,1,1) ZdolnoŚĆ do Prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

|11.7.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
ll1,1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek dotYczącY zdolnoŚci technicznej lub zawodowej zamawiający uzna za spełniony jeśli wykonawca:
a)wYkonał (a w PrzYPadku Świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) nalezycie co najmniej dwa
zamówienia odPowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.: polegające na przetwarzaniu
materiałów Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych oraz
zasilaniu baz danYch PZG|K. na kwotę: minimum 300 000.00 zł brutto kńde zzamówień w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jezeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
wraz z Podaniem dat wYkonania i Podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane _ wg załącznika nr 4.
b)załączY dowodY okreŚlające załączy dowody określające czy,usługi te zostały urykonane nalezycie,
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty \^/ystawione przez podmio t, na rzecz którego
usługi bYłY wYkonYwane, a w Przypadku Świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jezeli z
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uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów _
oŚwiadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadalwykonywanych referencje
bądŹ inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być rłydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upłyrruem terminu składania ofert.
c)dYsPonuje i skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby niezbędne do wykonania zamówienia
publicznego, w szczególności:
1)co najmniej 1 osobę, posiadającą aktualne geodezyjne uprawnienia zawodowe z zakresu geodezyjne pomiary
sYtuacYjno-wysokoŚciowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne wynikające z art. 43 pkt 1_ ustawy z dnia 17 maja
1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne - t. j. Dz. U. z 20L7 r. poz, 2Io ze zm, posiadającą doświadczenie
w realizacji co najmniej jednego zamówienia polegającego na przetwarzaniu materiałów państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych oraz zasilaniu baz danych pZGiK.
Z)co najmniej 1 osobę, posiadającą aktualne geodezyjne uprawnienia zawodowe z zakresu rozgraniczeń i

Podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych (wynikające z art,
43 PkI2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne - t. j. Dz. U. z 2017 r_ poz. 270 ze
zm.), Posiadającą doŚwiadczenie w realizacji co najmniejjednego zamówienia polegającego na przehruarzaniu
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych oraz
zasilaniu baz danych PZGiK.

-wgzałącznika nr 5.

OsobY będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej spoza teMorium Rzeczpospolitej
Polskiej, a wskazane jako eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia zawodowe, powinny
PosiadaĆ decYzję w sPrawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej polskiej
samodzielnYch funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia
- zgodnie Z ustawą z dnia 22 grudnia 201,5 r. o zasadach uznawana kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej.
W PrzYPadku wsPÓlnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców warunek /warunki, doĘczącyl
e zdolnoŚci technicznej lub zawodowej zawarty/e w pkt 3a i 3b zostanie uznany przez zamawiającego za
sPełnionY, jezeli sPełni go samodzielnie co najmniejjeden z wykonawców składających ofertę.
W PrzYPadku, gdY wYkonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów warunek dotyczący
zdolnoŚci technicznej lub zawodowej zawarty w pkt 3a i 3b zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony,
jeŻeli sPełni go samodzielnie podmiot, na którego zasoby w tym zakresie powołuje się urykonawca.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wYkonawcY mogą PolegaĆ na zdolnoŚciach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji
kórych te zdolności są \^^/magane.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek dotYczącY zdolnoŚci technicznej lub zawodowej zamawiający uznaza spełniony jeśli wykonawca:
a)wYkonał (a w PrzYPadku Świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) nalezycie co najmniej dwa
zamówienia odPowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.: polegające na przehruarzaniu
materiałów PańStwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych oraz
zasilaniu baz danYch PZGIK- na kwotę: minimum 300 000.00 zł brutto kńde zzamówień w okresie ostatnich 3
lat przed upłyruem terminu składania ofert, a jezeli okres prowadzenia działalności jest krótszy W tym okresie,
wrazz Podaniem datwYkonaniaiPodmiotów,narzeczktórych usługi zostałyurykonane _wgzałącznikanr4.
b)załączY dowodY okreŚlające zdączy dowody określające czy usługi te zostały r,łrykonane nalezycie,
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmio t, 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 -
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oŚwiadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadalwykonywanych referencje
bądŹ inne dokumenty potwierdzające ich nalezyte wykonywanie powinny być rnrydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c)dYsPonuje i skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby niezbędne do wykonania zamówienia
publicznego, w szczególności:
1)co najmniej 1 osobę, posiadającą aktualne geodezyjne uprawnienia zawodowe z zakresu geodezyjne pomiary
sytuacyjno-wysokoŚciowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne wynikające Z art. 43 pkt 1 ustaury z dnia 17 maja
1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne - t, j. Dz. LJ, z 2a17 r. poz. 21O ze zm, posiadalącą doświadczenie
w realizacji co najmniej jednego zamówienia polegającego na przetwarzaniu materiałów państrruowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych oraz zasilaniu baz danych PZGiK.
Z)co najmniej 1 osobę, posiadającą aktualne geodezyjne uprawnienia zawodowe z zakresu rozgraniczeń i

Podziałów nieruchomoŚci (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych (rłynikające z art.
43 Plł 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne - t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.21o ze
zm.), Posiadającą doŚwiadczenie w realizacji co najmniejjednego zamówienia polegającego na przehryarzaniu
materiałów Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych oraz
zasilaniu baz danych PZG|K.

-wgzałącznika nr 5.

Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej spoza teMorium Rzeczpospolitej
Polsk|ej, a wskazane jako eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia zawodowe, powinny
PosiadaĆ decYzję w sPrawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej polskiej
samodzielnYch funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia
- zgodnie z Ustawą z dnia22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawana kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej,
W PrzYPadku wsPÓlnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców warunek /warunki, dotyczącyl
e zdolnoŚci technicznej lub zawodowej zawarty/e w pkt 3a i 3b zostanie uznany przez zamawiającego za
sPełnionY, jeŻeli spełni go samodzielnie co najmniejjeden z wykonawców składających ofertę.
W PrzYPadku, gdY wYkonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów warunek dotyczący
zdolnoŚci technicznej lub zawodowej zawarty w pkt 3a i 3b zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony,
jeŻeli sPełni go samodzielnie podmiot, na którego zasoby w tym zakresie powołuje się wykonawca.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wYkonawcY mogą PolegaĆ na zdolnoŚciach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji
których te zdolności są \^/ymagane.

ll1.1.5) lnformacje o zamówieniach zastrzeżonych
ll1.2) Warunkidotyczącezamówienia
Il1,2.7) lnformacje dotyczące określonego zawodu
|11.2.2) Warunki realizacji umowy:

Umowa na realizację zamówienia zostanie ZawarIa na warunkach wymienionych w załączniku nr 10 do SIWZ.
ll1.2.3) lnformacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
lV.1) Opis
lV.1.1) Rodzajprocedury

procedura otwarta

lv.1.3) lnformacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
lv.]-,4) zmniejszenie liczby rozwięań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
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lV.1.6) lnformacje na temat aukcji elektronicznej
lV.]_.8) lnformacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
lv.z) lnformacje administracyjne
lv.2.1) poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz, UE - OJ/S: 2018/S 026,056651
lv.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data:2210612018
Czas lokalny: 09:00

lV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
lV.2.4) JęzYki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

PolSki

lV.2.6) MinimaIny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

lV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Datai 22l0612078
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
UrZąd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 PiotrkóW Tryb. - Punkt lnformacyjny

Sekcja Vl : lnformacje uzupełniające
V|.1) lnformacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze poMarzającym się: nie
V1,2) Informacje na temat procesów elektronicznych
V|.3) lnformacjedodatkowe:

V1.4) Procedury odwoławcze
V|,4.1) Organ odpowiedzia!ny za procedury odwoławcze

PREZES KRAJOWEJ lBY ODWOŁAWCZĘJ
ul. Postępu 17 a
WARSZAWA
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 2245887800
Adres internetowy:wM^/v.uzp. gov. pl/kio

Vl,4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
V|.4.3) Składanieodwołań
v|.4,4) Źrodło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

PREZES KRAJOWEJ lBY ODWOŁAWCZEJ
ul. Postępu 17 a
WARSZAWA
02-676
Polska



Tel.: +48 224587840
Faks: +48 2245887800
Adres internetowy:w\^^ru.uzp, gov, pl/kio

V|.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/06/201B


