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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:451941-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Piotrków Trybunalski: Usługi bazy danych
2018/S 199-451941

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Miasto Piotrków Trybunalski
SPZ.271.39.2018
Pasaż 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 profilu nabywcy: www.bip.piotrkow.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.piotrkow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Harmonizacja i weryfikacja referencyjnych baz danych oraz mapy zasadniczej dla obszaru miasta Piotrkowa
Trybunalskiego
Numer referencyjny: SPZ.271.39.2018

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:e.tyminska@piotrkow.pl
www.bip.piotrkow.pl
www.bip.piotrkow.pl
www.bip.piotrkow.pl
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72320000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest harmonizacja i weryfikacja referencyjnych baz danych państwowego zasobu
geodezyjnego oraz mapy zasadniczej na obszarze miasta P.T.
Zlecane prace obejmują:
1)weryfikację bazy danych BDOT500 i dostosowanie jej do modelu pojęciowego określonego w rozporządzeniu
MAiC z dnia 2.11.2015 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, w sposób
umożliwiający udostępnianie tej bazy w formacie GML, zgodnie ze schematem aplikacyjnym określonym w tym
rozporządzeniu;
2)weryfikację i harmonizację baz danych BDOT500, GESUT, BDSOG oraz mapy zasadniczej poprzez:
Ujednolicenie stosowanego państwowego systemu odniesień przestrzennych danych zawartych w tych bazach,
w zakresie układu wysokościowego;
Wykonanie redakcji kartograficznej mapy zasadniczej.
Celem zlecanych prac jest osiągnięcie interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych poprzez ich
dostosowanie do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa.
Szczegółowy OPZ zał. 12 SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72310000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest harmonizacja i weryfikacja referencyjnych baz danych państwowego zasobu
geodezyjnego oraz mapy zasadniczej na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Zlecane prace obejmują:
1) weryfikację bazy danych BDOT500 i dostosowanie jej do modelu pojęciowego określonego w rozporządzeniu
MAiC z dnia 2.11.2015 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, w sposób
umożliwiający udostępnianie tej bazy
W formacie GML, zgodnie ze schematem aplikacyjnym określonym w tym rozporządzeniu;
2) weryfikację i harmonizację baz danych BDOT500, GESUT, BDSOG oraz mapy zasadniczej poprzez:
Ujednolicenie stosowanego państwowego systemu odniesień przestrzennych danych zawartych w tych bazach,
w zakresie układu wysokościowego;
Wykonanie redakcji kartograficznej mapy zasadniczej.
Celem zlecanych prac jest osiągnięcie interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych poprzez ich
dostosowanie do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa.
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Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „E - geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne
rejestry publiczne, jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych
drogą elektroniczną” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 12 do SIWZ.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane poniżej czynności wykonywane na rzecz wykonawcy jak i podwykonawców w trakcie
realizacji zamówienia, w szczególności:
Weryfikacja i aktualizacja baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
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:
Każdorazowo na żądanie zamawiającego, w terminie wskazanym przez zamawiającego, nie krótszym niż
7 dni roboczych, wykonawca przedłoży do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez wykonawcę lub
podwykonawcę z pracownikami wykonującymi ww. czynności. W tym celu wykonawca zobowiązany jest do
uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie 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 dnia 10.5.2018 r. 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;
Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę:
Za niedopełnienie wymogu, o którym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w
wysokości dziesięciokrotnej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 12.9.2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości
minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1747).
3. Zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi:
1) wykonanie prac modernizacyjnych związanych ze szczegółową osnową wysokościową,
2) zasilenie baz danych prowadzonych przez Zamawiającego wynikami zrealizowanych prac.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób którymi ma dysponować wykonawca / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
WND-RPLD.07.01.02-10-003/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastosuje w postępowaniu procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp – najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Do oferty wykonawca dołącza w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy aktualne na dzień składania ofert w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia ESPD (zwane dalej: JEDZ), sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym
standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (wzór JEDZ stanowi załącznik nr 2
do SIWZ) oraz zgodnie z instrukcją wypełniania JEDZ stanowiącą załącznik nr 2a do SIWZ.
W odniesieniu do Kryteriów kwalifikacji Część IV dokumentu JEDZ Zamawiający uznaje za wystarczające,
wypełnienie jedynie sekcji (alfa) w części IV JEDZ.
Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym
dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna)
JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów wykonawca składa JEDZ
każdego z tych 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.
2) Zobowiązanie podmiotu/ów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) – wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które
określają w szczególności:
1)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
3)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
3.Bez wezwania zamawiającego wykonawca jest zobowiązany, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, o której
mowa w art. 24 ust 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
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W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna)
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z
wykonawców.
4. Na wezwanie zamawiającego wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu art. 25 ust. 1 pkt 1
zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) Wykazu usług w szczególności potwierdzającego wykonanie co najmniej trzy zamówienia odpowiadające
rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.:
Wariant I
Wykaz co najmniej 3 zamówień odpowiadających rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia,
tj. zamówienie 1: Założenie bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 zgodnej z przepisami
rozporządzenia MAiC z dnia 2.11.2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy
zasadniczej, za kwotę: minimum 300 000,00 PLN brutto.
zamówienie 2: Założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT zgodnej z
przepisami rozporządzenia MAiC z dnia 21.10.2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy
GESUT, za kwotę: minimum 700 000,00 PLN brutto.
zamówienie 3: Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej zgodnie z przepisami
rozporządzenia MAiC z dnia 14.2.2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
za kwotę: minimum 100 000,00 PLN brutto.
lub Wariant II
Wykaz co najmniej 2 zamówień odpowiadających rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia,
tj. zamówienie 1: Założenie baz danych: obiektów topograficznych BDOT500 zgodnej z przepisami
rozporządzenia MAiC z dnia 2.11.2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy
zasadniczej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT zgodnej z przepisami rozporządzenia MAiC z
dnia 21.10.2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT za kwotę: minimum 1 000 000,00
PLN brutto.
zamówienie 2: Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej zgodnie z przepisami
rozporządzenia MAiC z dnia 14.2.2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
za kwotę: minimum 100 000,00 PLN brutto.
lub Wariant III
wykaz co najmniej 1 zamówienia odpowiadającego rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.:
zamówienie 1: Założenie bazy danych:
obiektów topograficznych BDOT500 zgodnej z przepisami rozporządzenia MAiC z dnia 2.11.2015 r. w sprawie
bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT zgodnej z przepisami rozporządzenia MAiC z dnia
21.10.2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT
oraz modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporządzenia
MAiC z dnia 14.2.2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, za kwotę:
minimum 1 100 000,00 PLN brutto wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy / usługi zostały wykonane – w przypadku, gdy wykonawca wykonał
w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego postępowania winien
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wyodrębnić zakres/rodzaj usług, o którym mowa powyżej i podać jego wartość – wg załącznika nr 5 do SIWZ,
wraz z załączonymi dowodami określającymi czy te usługi / dostawy zostały wykonane należycie;
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 wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2) Wykazu osób, którymi dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia publicznego – osoby niezbędne do
wykonania zamówienia publicznego, w szczególności:
co najmniej 1 osoba, posiadająca:
aktualne geodezyjne uprawnienia zawodowe z zakresu geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
realizacyjne i inwentaryzacyjne (wynikające z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i
kartograficzne - t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 210 ze zm.), doświadczenie w realizacji co najmniej 1 zamówienia
polegającego na założeniu bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 zgodnej z przepisami
rozporządzenia MAiC z dnia 2.11.2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy
zasadniczej. co najmniej 1 osoba, posiadająca:
aktualne geodezyjne uprawnienia zawodowe z zakresu geodezyjnych pomiarów podstawowych (wynikające z
art. 43 pkt 3 ustawy z dnia 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne - t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 210 ze
zm.),
doświadczenie w kierowaniu pracami w ramach realizacji co najmniej 1 zamówienia polegającego na
modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporządzenia MAiC z
dnia 14.2.2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
Zamawiający nie uzna spełnienia powyższego wymogu, jeżeli wykonawca dysponował będzie 1 osobą
spełniającą opisane powyżej wymagania.
Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej spoza terytorium 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 22.12.2015 r. o zasadach uznawana kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej – wg załącznika nr 6 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum) ww. warunek zostanie
uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełnią go łącznie wykonawcy wspólnie składający ofertę.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (w odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane) ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli
spełni go samodzielnie podmiot, na którego zasoby w tym zakresie powołuje się wykonawca.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia art.
25 ust. 1 pkt 3 zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
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W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub osoba ma miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast ww. dokumentu, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz
ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp – dokument musi wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
2) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
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 na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp,
3) Aktualnego zaświadczenia właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz 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 na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp,
4) Aktualnego odpisu 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.
W przypadku wypełnienia w JEDZ w części IV.A pkt 1 (Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub
handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy) Zamawiający pobierze samodzielnie
z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia.
W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub osoba ma miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, wskazanych w pkt 2-4 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
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 – dokument musi
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego,
b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument musi wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, odpowiadających wskazanym w pkt 1-4,
wystawianych w kraju poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
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miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia odpowiednio.
5) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 8 ustawy Pzp – wg załącznika nr 7 do SIWZ,
6) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp – wg załącznika nr 8 do
SIWZ,
7) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 oraz ustawy Pzp – wg załącznika nr 9 do SIWZ,
8) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp – wg
załącznika nr 10 do SIWZ,
9) Oświadczenia 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 na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp – wg załącznika nr 11 do SIWZ, w przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) zamawiający bada czy
nie zachodzą wobec każdego z tych podmiotów podstawy wykluczenia – żaden z
Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12-23 i ust. 5 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zamawiający bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia – podmiot, na którego zasoby powołuje się
wykonawca, nie może podlegać wykluczeniu nie może podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i ust. 5 ustawy Pzp.
5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.
1) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
2) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu
zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
6. Zgodnie z art. 22d ust. 2 Pzp zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunku udziału
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w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO dotyczący danych osobowych zawartych w
złożonych ofertach, dokumentach potwierdzających okoliczności wskazane w art. 25 ust. 1 – w szczególności
wykonawcy będącego osobą fizyczną, wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową
działalność gospodarczą, pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w pełnomocnictwie), członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną
(np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z siedzibą
przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, w Piotrkowie Trybunalskim (kod pocztowy: 97-300), tel.: +48 447327701,
adres email: e.urzad@piotrkow.pl 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jest Anna Pełka, adres
e-mail: a.pelka@piotrkow.pl 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w
szczególności w celu:
dokonania oceny oferty pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, udzielenia zamówienia publicznego i realizacji umowy, w szczególności wykonywania czynności
określonych w opisie przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), przechowywania danych
dla celów archiwizacyjnych, przechowywania danych dla celów kontrolnych (zapewnienia rozliczalności, tj.
wykazania spełnienia przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego obowiązków wynikających z przepisów
prawa).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku zamówień współfinansowanych lub
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dane osobowe zawarte w dokumentacji
postępowania/umowie przechowywane będą w terminach określonych w zasadach zawartych w szczególności
w wytycznych, umowach o dofinansowanie.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – ustawy Pzp. W
szczególności odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty:
Krajowa Izba Odwoławcza, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, sądy administracyjne, sądy powszechne,
instytucje zarządzające /pośredniczące w zarządzaniu/ programami współfinansującymi wydatki wynikające
z realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego ze środków unijnych, krajowych lub innych,
współpracujące z Urzędem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i świadczące na jego rzecz usługi z następujących
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kategorii: prawne, informatyczne, pocztowe i kurierskie, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji,
wykonawcy biorący udział w postępowaniu;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia
danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. c RODO.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą,
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami.
W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium.
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium:
do dnia 31.10.2018 r. do godz. 9:00 w wysokości 10 000,00 PLN
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Getin Noble Bank S.A. Konto Depozytów: 58 1560
0013 2323 1404 1000 0003
Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację:
Wadium – przetarg nieograniczony na: Harmonizację i weryfikację referencyjnych baz danych oraz mapy
zasadniczej dla obszaru miasta Piotrkowa Trybunalskiego – znak SPZ.271.39.2018.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
(Dz.U. z 2007 r. nr 42 poz. 275) o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank
prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie zamawiającego
przed upływem terminu składania ofert.
4. Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do Referatu Zamówień Publicznych w
Urzędzie Miasta, do pokoju nr 317 przed terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię.
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5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie lub zostanie wniesione w sposób
nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ust 7b.
6. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiający sprawdzi w
ramach własnych czynności proceduralnych.
Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w załączniku nr 13 do SIWZ.
1. Zamawiający przewiduje dokonać zmiany do umowy w następujących okolicznościach:
1) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych, wymagań lub zaleceń
instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy;
2) 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: niespodziewany mróz,
śnieg, powódź lub klęska żywiołowa;
3) zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy;
4) opóźnień w przekazaniu materiałów źródłowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, o ile nie
wynika to z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;
5) opóźnienia w dostosowaniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego u zamawiającego do
obowiązujących przepisów prawa oraz w zapewnieniu przez zamawiającego dostępu do tego systemu co
najmniej w zakresie funkcji kontroli i importu danych;
6) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z wymogów technologicznych;
7) gdy konieczność wprowadzenia zmian jest spowodowana przedłużającymi się czynnościami związanymi
z zasilaniem systemu teleinformatycznego funkcjonującego u zamawiającego, o ile nie wynika to z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy;
8) gdy konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z
należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
2. Rodzaj zmian:
1) zmiany w sposobie rozliczania z wykonawcą lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy;
2) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,
3) zmiany terminu realizacji umowy
4) zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy;

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wariant I
Co najmniej trzy zamówienia odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.
Zam. 1: Zał. bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 zgodnej z przepisami rozp. MAiC z 2 listopada
2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, za kwotę: min. 300 000,00
PLN brutto.
Zam. 2: Zał. bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT zgodnej z przepisami rozp.
MAiC z dnia 21.10.2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, za kwotę: min. 700
000,00 PLN brutto.
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Zam. 3: Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej zgodnie z przepisami rozp. MAiC z
14.2.2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, za kwotę: min. 100 000,00
PLN brutto.
Lub Wariant II
Co najmniej dwa zamówienia odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. zamówienie 1:
Zał. baz danych:obiektów topograficznych BDOT500 zgodnej z przepisami rozporządzenia MAiC z 2.11. 2015 r.
w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
Geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT zgodnej z przepisami rozp. MAiC z 21.10.2015 r. w
sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT za kwotę: minimum 1 000 000,00 PLN brutto.
Zamówienie 2: Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej zgodnie z przepisami rozp.
MAiC z 14.2.2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, za kwotę: min. 100
000,00 PLN brutto.
Lub Wariant III
Co najmniej jedno zamówienie odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.:zamówienie
1: zał. bazy danych:obiektów topograficznych BDOT500 zgodnej z przepisami rozporządzenia MAiC z
2.11.2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
Geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT zgodnej z przepisami rozp.MAiC z 21.10.2015 r.w
sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT
Oraz modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporządzenia
MAiC z 14.2 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, za kwotę: min. 1 100
000,00 PLN brutto.– wg zał. nr 5 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum) ww. warunek zostanie
uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełnią go łącznie wykonawcy wspólnie składający ofertę.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (w odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane) ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli
spełni go samodzielnie podmiot, na którego zasoby w tym zakresie powołuje się wykonawca.
2)dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby niezbędne do wykonania zamówienia
publicznego, w szczególności:
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 17.5.1989 r. –
Prawo geodezyjne i kartograficzne - t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210 ze zm.),
Doświadczenie w realizacji co najmniej jednego zam. polegającego na założeniu bazy danych obiektów
topograficznych oraz mapy zasadniczej co najmniej 1 osobę, posiadającą:
Aktualne geodezyjne uprawnienia zawodowe z zakresu geodezyjnych pomiarów podstawowych (wynikające z
art. 43 pkt 3 ustawy z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne - t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210 ze zm.),
doświadczenie w kierowaniu pracami w ramach realizacji co najmniej jednego zamówienia polegającego na
modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporządzenia MAiC z
dnia 14.2.2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w załączniku nr 13 do SIWZ.
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III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) 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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 024-050934

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/10/2018
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31/10/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, pok. 317

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 2245887800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:50934-2018:TEXT:PL:HTML
www.uzp.gov.pl/kio
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VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 2245887800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2018

www.uzp.gov.pl/kio

