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$EKGJA

ogloszenie

EKONQĘ!|"9ZNYM'

|ll.3)wARUNx| UDZIALUW PosTĘPowAN|U oRAz oP|s sPosoBU DoKołiYWAN|A
l||.3'rl Uprawnieniado wykonywan|aokraślonei
duiąłahośrl
lub czynnośri'jgżoli
przoplsy p'awa nakładaiąobowiązoh ich pośiadenia

pub'.cznego,

opis sposobu do*onywaniaoceny społnianiatego warunku
(] Warunekdotycfącyposiadaniauprawnieri
do Wykonywania
lub
okreś|onej
driałalności

SEKCJA I: ŻAMAWIAJACY
|. 1) NAzw.Ą 1 AoRES:

PRAWNYM.

ocENY SPEŁN|AN|ATYcH WARUNKÓW

ogtoszerria: obowiązkowe.

dotyczy: zaaÓwienia

9...C}|ARAKTERZE

n.2) EALtCZKI

.
zamleszczaniG

l||: |NFoRMAcJf.

F"INANSOWYM I TEC HNTCZNYM

jeźe|iprzepisyprawanakłada.}ą
czynności'
uznany
obowiązekich posiadaniazośtanie
spełnionyw przypadku'gdy wykonewca]. pot|vierdzidysponowanieminimumdwoma

Miasto PiotrkÓw T.ybunałsk| . u|' Pasaż Rudowskiego }r' 97.300 Piołrkow

|jcencyjnymi
k|uczarni
sysl6muGEo.lNFo 6 MAPA Sposobdokonaniaocenyspełnienja

Trybunalski, woj. {odzkie,tel. 044 73277S6, faks 044 7327798.

wymaganychwatunkÓW;- przydokonaniuoceny Bpełniania
warunkÓwzarnawla]ący
o

Adres strony interngtowej zamawiającego: Ww

- niespełnienie
będzieśiekierowalreguĘ:spełnia
a|bonie spBłnia'
chociazbyiednego

piotrkow p|

waru ku skutkowaĆbędziewykluczeniemwykonawcyz postępowania;ofertęivykonawcy
l' 2) RoouAJ

zAMAW|AJĄCEGo:

Admlnjslracja samorE8dolva.

wykłuclonegouznaiesię z9 odrfuconą.ocena spełnianiapowyższychWarułkÓwnastąpI
|ubdokumentÓWZaWa ych w ofen:ie.
na podstawieoświadczen

sEKcJA It:PRzEDMloT zAMÓW|EN|A

.

Opis sposobB dokonywaria ocany $pelniania tego warunku

tt't1oxRsŚLeHlePRzEDMloTU
zAMoWIENIA
Il..|'1}Nazwa nadana złmÓwienIu
zasobu 9rodefyinego

pr,ez zamawiejąc$go;

l|l.3.2lWiedza i doświadczenie

Aktualizacja baz danych panstwowego

i kartogra'icznego w zakresie obiektÓw stanowiących treścmapy fasadnicze'

a także obsluge techniczną Mie;skiego oŚrodka Dokumentacji i Kartografitnej

w Piotrkowle

posladaniawiedzyi doświadc?enia'
.; Warunekdotyczący
zamawiający
uznafa spełniony
w przypadku'gdy wykonawca:a) potwierdziWykonaniecÓ najmniejiednegofamowienia
(wykonanew okrestetrzrch lat pŹed uplywemskładaniaofe . a Jeżeliokfes

Tfvbunałskim'

jest krotszy'to w tyrnokresie)odpowiadaj.acych
prowadzeniadziałalności
radząem

||.1.2)Rodzaj zamÓurignia: uŚłu9i,

przedmiotowi
niniejszego
bazy
zanÓwienia,tj..; fakresufakładan|a
lub aktUaIizaĆji

||'.|.4)okreś|enie przedmioiu

o.az wielkości Iub uakresu zamÓwienia:

Akfualizacja ba. danych

danychmapyzasadniczcjw systemieGEO-INFO. dla oltiek(owo powier.chnico

panslwowego zasobu geodrzyjnego i kartoora{iczntsgo w zakresig obiektow stanowiącycfi treśc

co najmniej100'000PLN . z zakresu
najmniej1000ha zamowienieo Wartości'

mapy zasadn]cfej a takŻe obsłUgę lechnicz*ą Miojskiego ośrodka DokumentacJi i l{artÓgta{icfnej w

przetwarzaniama'leilalgeodezyjnychi karlograficznychdo poslaci dokumentow

Piotrkowie TryrJuna|skim szczegolowy opis przedmiolu zarnÓwlenia znajduje Śię w zaĘczniku nr'8.'

. prfetwofzenie
e|ektronicznych
co najmniei15 000 dokumentÓwf amÓWenie0 Wartości.

go naimniej 30.000 PLN SposÓb dokonania ooeny spełni*llia wynlasanyc|] vfafilnkow -

warunkÓwnasiąpi
wyk|ilczonegouznajesię za odfzlconą. oceną spełnianlapowyźsłyĆh

przy dokonaniu oceny spełniania warunkovr' zamawia.iący będ3ie $ię kielował regułą:

ZawBrtychw ofefcie
na podstawieośWiadeze|!b dokunrentow

$pełnia a|bÓ niB sp6łnia. ' niespelnjenie chociażby jednego warunhu skutkowaĆ będfie

LUB pt)Ku[nEilTl\cH,JAKIE MAJĄ Do$TARczYĆ
l||'4}|NFofiMAcJA o ośvr,łADcuENIAcH

wykluczeniem Wykonawcy z postepowania: ofeftę Wykonawcy wyk|utŹonegO lizna'e się

wYKoł'|AWcY WcELu PoTWtEfloeEN|A$PEŁl'lIAN|AWARuNKÓW UDZ|AŁUW

Za odfzilgoną' ocEfia sp*łnianja powyźsaych War[nkÓw nastąpi na podst wie

po$TĘPoWAt.||u oRAł }llEPoDLEGAri|A WYKLuCZEH1U NA PoDsTAlll,|E ART. 24 usT. 1

oświadczefl łub dokumentow awartvch

USTAWY

Ilt.3-4}osÓby

W ofercie,

I||.4.1}
W zakfe$ie wykaza ia spełnianiapnśz wyhonawcę warunkÓw, o ktÓrych mowa $' arł'

z{rlno do wykonania zamÓwits'ria

22 ust. 1 utlawy' oplÓcu oświadczo'riao gpgłnianiug/afunkgwudziału!i. postępowaniu

ot'eny $pFlni:rnia tagr warunkil

Opis spo$obu dokonywania

.]j Warunek dotycracy dyśpÓnowinia odpowiednim potencja|em laahflicznym oEf osÓbami

nalęźyprtedłÓżyĆ:

zdalnymj do Wykpnania rernÓwienia' uoslanie przez tamawisjącego ufnany fa spełniony
Wykar

w prrypadku gdy wykonawca wykaŹe i przedłoiy; . wykaz co najmniej ? osob, ktÓre
będą u

przedfniÓtlj. dat wykoilania i pÓdmirtÓw,
yr'ykonane. oraz rałqczeniem

famawia'}ący Ędzie się kierowal regułq: spełnia atbo n je spełnia. - nlespełnienie

Ocena

Wykaz osÓb,

WarunkÓYl nastąpi na podstawie oświadcze l!b dokument w

na ruccz ktÓryc'r f]ostawy lub Usługi uostaly

dowodow' czy zos|a.ły wykÓnal]e

ktÓre będą uczestniczyÓ

odpowiędzialnych

zawartych w ofercie

|ilb sa yr'ykonywane

za

!Y urykonywgniu za!']Ówienia. w srczćgÓlności

śWiadczenie usług, kofitrs|ę iekoŚci

|ub kie|owanie

robotami

budowlanyłni. wraz a informacjami na iemat ich kvalifikacji aawodowych. doświadnfenia i
i finansowa

Wyksf1ałcsnia nio:będnych do wykonania zafiÓwienia.

gpis 6pÓ5obu dokrnywania oceny gppłnianłatego Warunku
.]

lub ciągłych rÓwniez

należV6ie:

6tlociażby jednego waiunku skutkowac będzie r}ł}kluczgnięmwykonawcy z

l||.3.sl sytueĆja gkonomiłrna

okrosowych

okrs6 prowadzenia dćialal ości,iest krÓls.ay . W tym okresie' V'raz z podaniem ich wartości'

spełnienia wymaganych Warułk wj . przy dokonaniu ÓĆeily spe|niania warunkÓw

spełniania powyislych

Świadczen

ierminu ghładania ofert 6|bo wnjoskow r dopuszceellie do |ldziafu w prslępowaniu' a Jeże|i

0|aŹ

infolmficją o podstawie do dysponowanie tymi osrbEmi spogsb dokonania rceny

postępowania] Ótertę wykonawcy wyk]uEonego urnaje się za odzucdną'

a W prrypadku

wykonywanych. głownych dos.taw lub usłUg \e okresie oslatnich v3ech lat przed upływem

estniczyÓ W wykonywsniu zamÓwienia W'az z informacjami na tęmat lch

kwalifikacjj zawodowych' a takze Ząkfesu Wykonywanych przez nie czy*nosn

wyi(onanych.

Warunrk dÓtycfącY sytuacji ekonomiczneJ I finansowej foslan|e Plfez zamawiaiącego

informacje banku |ub społdzie]czej kasy osfęzednościowo.kredytowej

ilznafiy a spełniony w p|.zypadk!, gdy wykonawca wykałe i przed,łożya) ]nformacię

w}isokośc posiadanych

banku ]ub Śpołdzie|Lze'i kagy oszczędnościowo-kredytowej. w ktÓrym wykonawca posiada

wyŚlswioflq

rachunek, potwierdŻalącej wysokośc posiadanych śfodkowfinansowych w kwocie

pra8cj up|ywem termifl! skladania Dfert. b) opłaconą p011s9,e w pIfypadhu jB'jbraku

bEd:ie się kierowat regułą:Śpehia a|bo nie spełnia. - ni8spelnienio ihrciażby]ednŚgo
Warunku skulkować będfie wyk|uczenie']] wykonawcy z Pos1ęFJwania; ofertę sYkonawcy

nie wĆfeśniej niż 3 miesiqce przed up|ylvem terminu składania of*'t albo

ubefpieczony od odpowiedz]ł!nościcywiInej W zEkresie prowadzone] diiałalnościzwjązaneJ

Źe Wykonawcą iest ubeupieczÓny Ód

wymaganydh warunkÓw] . Przy dokonaniil oceoy sps|niania warunkÓw Źamawiający

potwie|dfając'ą

|ub zdohość kredytowa Wykonaw0y,

op'łaconąpillisę, a w prfypadku lej braku inny dokunlent potwietdzający' że Wykonawca jest

odpowiedłiaiilości cyslilnej W zakrssie prowadfone,j działaInÓścizwązanel z
przedftiotem ŹarnÓwiśn16'na kwotę 200,000 zł, sposob dokonania oceny cpełnieni6

środkÓw iinansowych

składan]a wnioskÓlv o dopuszcŹenie do udziału W pqgtgpowaniu o udz| lenie zamowienia;

200'000 Zl |ub zdo|nośĆkrsdytową wykonawcy, wystawiÓną nie wcgeś.lĘ niż 3 miesiące

inrEgo dDkumentu pÓtwierdzajqcego

a także zakfę$lł wyhofiywanych

przez nie czynności.oraŻ informaąą o podstawie do dysponBwania tymi osobaml;

: orzsdft.}iolem zamowięni9
lł|"4.e}!T eakresię potwicrdzeni9

niepod|egania wyk|uczeniu

'lstawy, &a|eży pr:edłoŹyĆl
r

oświadczeniB s braku podstaw do wyk]ułzeniai

na podstawis art. 2d ust. 1

ł

shładania rvnioskÓW o dotrtuszczeniB dr i]dfisłu w postępowaniil o udzirlsnie ffifiÓWienia

aktua|ny odpis z wlaściwego reiestru lub Z centralnej e\ilidenÓii i infor*racji o d:iała|ności
gospÓdare;ei

jeżeli odrebne ptiepi$y wymagalą wpisu do reięstfu |ub ew.dencji' w celil

alb'} składania dfert'

Wykazania braku podstaw dÓ Wyk|ucrenia w opa.ciu o arł 24 tlst- 1 pkl 2 us-tawy'wyslawiony

l||.4'4) Dotu$}anty dotyf,rące przyfta|ożnoici

nis wcreśniej ni3 s mirsięĆy prf.ed upływem tć.n]iilu skłBdania WnioŚkÓ'lil o dopuŚfcfenje
d0 udflaiu w postępowaniu0 uduielenlełamowięnia a|bo $k,lgdłnlaÓfert;
|'l'4.3) Dskumo'nty podmiotÓw

.

gruPy k6pitałowej:

Pol3kiaj. pźedkłada:

ilr"s)tNME BOXUMENTY

|ll"4.3.1}dokument wystav/ioay w kraju' w ktÓrym ma siediibę

|ub micjsts

z*mirśzkeni*

|nne do*urnenty niewymienione w pkt |||.4}ałbo w pkt |l|'5}

potwiErdzający, ż6l

1'Frfmuła.f ofertowy WedługWaoru fawadęgo w ŚFęcyfik8cjj istołnych warunkÓw zarnowienia'wg
ŻałącPnika nr 1 l ?.$iaŚowne pelnomocnlclwÓ(a) . w p|zypadku. gdy upoważnienie do podpisania

- wysiawiony nie wcześnisj niź 6
niB otwarts Jęgo likwidacii aFi nie osłoŚfonÓ łjpa.|łośĆi
miesięcy pr3ed upływem tęfminu składanie Wnioskow 0 do$uszczr

oferty nie wynika bezpośrednio 3e ułożonego W oferrje odpisu z Właścisegc rejBstlu a|bo

ie do udziału w

fass.iadruenia o wpisie dÓ ewidencji dziata|łościgosprdalczej (nalęźy .aiqozyĆ Órygirrał |ub

postępowaniu o udzie|enj{,mmowienia a|bo składania ofert;
.

kgerokopłę potwierdzoną;&;godnOśc)' 3.W przypadku wykonawcÓw wsŃInie ubiegai4cych się o

nie falega f uiszĆfdnjgm pÓdatkÓw. opla!, składek na ubefpiecfenie $połtrznB i zdrowo1nt
6|bÓ że ufyshał pPewidfiane

prawęfi

Za|egłych płainości |ub wst|fyfiEnie

udfie|enie zamowi*nia, dokume t Ustanłwiający pĆłnomocnika do fBp.gzBn{owafiia ich w
postępowaniu Ó udzielefiie zamÓwienia albo rcp|eientowania w postępowa :u (naieży załączyć

Ewo]nienie. odroczęnię |ub rozło7enie na raty

w cabścj wyko'rania decyzjl wlaśęiwego 0{ganu .

oryginał lub kse|$hrpię PohryierdZonąfa ć0odnośr Z oryginałem)] 4'oświadczĆnie Ó nirpodleganiu
yiyk|ucfe iu u postępowania na pods.tawie art 24 uŚt 1 Ćraz U$t 2 u$lawy pep - wg eałąo3nika nf ';

wy$tawiony n.e wcześnioj niż 3 rniesiące przed upływem terminu składania wilioskćw o
d{)pu*Zczenie do udzia.łuw postępowoniu o udzie|enio zamÓwienia albo składani5 ofert;
l

5' Beferengje lilb protokÓł odbiofu konŁowĘgo potwierdrający' ie łamÓWien'r wyszcfegÓ|nione w
załącznihu nr 4 zosta,|ovłykonane naieżycie 6 oświadczenie wykonawcy o spełnianiu WarunkÓw

niB orzęclono Wobec niego zakafu ubiegania się o famńwicnie - WystawiÓny nie WĆfeśniej
niz s miesięcy przed upływem teffninu składania wnioskow c dopusfcz*nie

udziafu w pÓstępowaniu - wg zatqczniha nr 6. 7 oświadcfenle wykonawcy o spełnianiu warunkÓw

do Udfiału w

technłs'nych udzialu w postępowaniu . wg uałącznika nr 7.

pogtępowafliu r udłielenie zaffowienia albo składania oieft;

$tKCJA lV: PROCEBURA

m.4.3.2!
.

zaświadcze ie Włsśc]wegoorga u sądowBgo }ub *dmjn'stracyjnego miejsca zaffrieśzkania

|v.1}TRYBUozlELENIA
zAMÓwtENla

albo zamitszkania osoby' kt0re'idokumen{y do|yeą, w zakresiB określonymw a

|V,l',t} Tryb udzie|6nia zamÓwienia:

24 usl'

.' pki 4.B - Wyslawione nie wcześniśj
niż 6 m]esięry p'eBd upłyrem tefminu składania
wnioskow o dopu$z*enie

dÓ udziałU w pÓstępowaniu

zaś\łi,iadceeniewłaścjwegoofganu sądowsgo lub administracyjnggo miejścazamieszkania

upływe'n |erminu

ieogranja?ony.

|v,r.1}Xryteria oceny ofcrt: cena oraŹ inne kryteria}3i4fane z prŻedmiotefitiamc'wienia]
.

1^Cena.90

.

3. Długośigwarancjii serwisu gwarancyjnego.10

a|bo ramieszkania osoby. ktÓią dokumenty dctycza, w zgkresie okręślo']yfi W art' 24 ust.
,l pkt
10 -11 ustawy - wyŚtawionr nie wcześniej niż 6 n]iesięcy pzed

pBetafg

IV.2] XRYTERIA OCENY OFIRT

Ó ud'łielanie zamowienia a|bo

składanlaofe
ł

lisra podmiotÓw naleźących do tej śamejglupy kapitatowrj w rozumitsniu ustawy z.dnia 16
|utego 2oo7 r^o ochronie konkureilcjj i konsumentÓw alt]o informacji o tym. ŹB nie na|eży do

zagranicznych

Jeźsli wyhonawca ma siBdu ibę |*b miBjsce za$t|esrkafria poza terytofiurH Rzeczypospo'ite.j

.

dÓ tgj samoj grupy kapitałol'si

tv.3)zMtANAUMOWY

pŹewiduje

się btotfie zmiany postanowiełi zasariej

umowy w $to$ilnku do treści oferty, na

podstawie ktÓrej dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne

zmi8ny prstanowio

umor'vy oraŻ okreś|enig $arunkÓu

Umowa uostjaniefawarta na p0dsiawie 'yzoru faĘczofitgo
tv.4l rNFrfi MAcJE

Łrnian

do slwf.

ADMTNTSTRACYJNE

|v.4.l} Adres etfony irternetowoJ! na ktÓiej jc$t dosĘpna

specyfikacja

i9łotnyct wa lnkÓw

zamourisnia : ww.bip.piotrkow. F.
$peryfikację

igtotnych v,arunkÓW.arnÓwignie

można u:yskać płd adresem: Ureqd fiiiasta

Pirtrkowa Trybuna|$kię9o Pasa. xarola Rudows&iego

.10
97.30s P'otrŁ.ÓW Trybuna|ski'

lV.4'4} T |min 9łładen|a r,ynłogkÓiłro dopu3fczen}e

do udzi.łu w postępowanil

0!).12.2114.godina

|ub ofe*:

'|1]00, mieiscę: Punkl lnformacyiny Urfśdu Miasta Piot'kowa Trybuna|$kięgo

Pasaż Ka|o|a RudowŚkieso 10 97.300 PiolrkÓw Trybuna|3ki,
lv.4.5l Tormin zw'ązinie

ofcrtą; okres W dn|aĆh. 30 (od osiatecznego terminil składania ofe )'

|v.{.17) cey płz6widuj8 $ię unieweżniGnle po3ĘpÓli,ania
preypadku niepruyznanla środltÓw pochodzącycft
niepod|egajqcych

o udzielenis

zamÓwiĘnia' w

z budżetu Unii EUropeiskiej

wlłfotowi śfodkÓlt. z pomocy udfielpnBj pnez, p.'istwa

oraz

członkoy/$kis

Europejskiego

Porozur'nienia o Wo|nym Handlu tr'pTĄ}' ktÓre miaty byĆ pVzgznagzonB na

lfin.ngowanie

całości lub części zimÓwien|ł:

nie

I

f *ilty;*X'XHX'*i'{i
.{JEł"."f
#o.ł,{x<jo:

