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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5
Pińczów
28-400
Polska
Osoba do kontaktów: Alojzy Jakóbik
Tel.:  +48 606206214
E-mail: przetargi@kancelariajiz.pl 
Faks:  +48 413576007
Kod NUTS: PL72
Adresy internetowe:
Główny adres: http://powiat.pinczow.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://starostwopinczow.realnet.pl/przetargi.php
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:
Digitalizacja i opis metadanych dokumentacji PZGIK dla powiatu pińczowskiego wraz z uporządkowaniem
bazdanych w systemie Ośrodek FB
Numer referencyjny: PiPR.IV.041.4.D.2017

II.1.2) Główny kod CPV
71700000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:przetargi@kancelariajiz.pl
http://powiat.pinczow.pl/
http://starostwopinczow.realnet.pl/przetargi.php
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Przedmiotem zamówienia jest:1) uporządkowanie bazy danych systemu służącego do prowadzenia
Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – Ośrodek FB, w zakresie ujednolicenia słownika
asortymentów zgłoszeń opracowań geodezyjnych oraz wyeliminowania błędów merytorycznych powstałych
na przestrzeni lat;2) opracowanie metodyki procesu archiwizacji operatów zasobu geodezyjnego obejmującej
sposób gromadzenia i nazewnictwa archiwizowanych dokumentów oraz organizację przepływu dokumentów
przy cyfryzacji operatów bieżących;3) sporządzenie metodą skanowania cyfrowych zbiorów dokumentów
zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Pińczowie zgodnie z zaproponowaną
przez Wykonawcę metodyką;4) zasilenie, zgodnie z zaproponowaną przez Wykonawcę metodyką,
zeskanowanymi dokumentami baz systemu Ośrodek FB, z jednoczesnym uzupełnieniem informacji
dotyczących zakresu działkowego i rastrowego oraz aktualizacji przypisanego do operatu asortymentu
zgłoszenia.

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
79999100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:1) uporządkowanie bazy danych systemu służącego do prowadzenia
Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – Ośrodek FB, w zakresie ujednolicenia słownika
asortymentów zgłoszeń opracowań geodezyjnych oraz wyeliminowania błędów merytorycznych powstałych
na przestrzeni lat;2) opracowanie metodyki procesu archiwizacji operatów zasobu geodezyjnego obejmującej
sposób gromadzenia i nazewnictwa archiwizowanych dokumentów oraz organizację przepływu dokumentów
przy cyfryzacji operatów bieżących;3) sporządzenie metodą skanowania cyfrowych zbiorów dokumentów
zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Pińczowie zgodnie z zaproponowaną
przez Wykonawcę metodyką;4) zasilenie, zgodnie z zaproponowaną przez Wykonawcę metodyką,
zeskanowanymi dokumentami baz systemu Ośrodek FB, z jednoczesnym uzupełnieniem informacji
dotyczących zakresu działkowego i rastrowego oraz aktualizacji przypisanego do operatu asortymentu
zgłoszenia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres udzielonej rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach projektu pod nazwą e-GEODEZJA - cyfrowy
zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego w ramach działania
Rozwój e-społeczeństwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata2014-2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
Uwaga: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na zasadach opisanych w SIWZ. Złożenie oferty
w formie pisemnej spowoduje jej odrzucenie

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Uwaga: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na zasadach opisanych w SIWZ. Złożenie
ofertyw formie pisemnej spowoduje jej odrzucenie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego – na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów:Wadium w nw. kwotach należy wnieść przed upływem terminu składania ofert: 5 000 PLN (pięć
tysięcy złotych)

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) wykonanych usług zawarty w JEDZ 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, 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;Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
że w tym okresie wykonał min.:1 usługę obejmującą swym zakresem digitalizację materiałów gromadzonych
w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, utworzenie rejestrów przestrzennych dokumentów
źródłowych i metadanych oraz zasilenie wytworzonymi w procesie digitalizacji danymi, dowolnego systemu
teleinformatycznego służącego do prowadzenia i przechowywania cyfrowych postaci dokumentów, przy czym
wartość usługi niemoże być mniejsza niż 100 000,00 PLN bruttob) wykazu osób zawartych w JEDZ, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.Na potwierdzenie niniejszego warunku należy
złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacjizamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lubkierowanie robotami, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia iwykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
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publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami;Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje nw.
osobami:Co najmniej 1 osobą posiadającą znajomość i doświadczenie w pracy z oprogramowaniem Ośrodek
FB firmyGEOBID (minimum 6 miesięcy w sposób ciągły), oraz posiadającą doświadczenie (6 miesięczne)
polegającena organizacji archiwizacji dokumentacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego – należy w wykazie
określićgdzie i w jakim okresie doświadczenie zostało nabyte.Co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia
zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia17.5.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j.
Dz.U. z 2016 r. nr 1629), z których jedna osoba posiadadoświadczenie w nadzoru lub kierowaniu pracami
związanymi z digitalizacji materiałów państwowego zasobugeodezyjnego.Na potwierdzenie niniejszego
warunku należy złożyć wykaz osób znajdujący się w JEDZ, skierowanychprzez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenieusług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a takżezakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

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:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/04/2019
Czas lokalny: 10:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/04/2019
Czas lokalny: 10:30
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Miejsce:
Powiat Pińczowski z siedzibą, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów, POLSKA

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:
Uwaga: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na zasadach opisanych w SIWZ. Złożenie
ofertyw formie pisemnej z powoduje jej odrzucenie.Informacje ogólne o sposobie składania ofert w formie
elektronicznejW postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa sięprzy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
pocztyelektronicznej.Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24 aa ust. 1 ustawy Zamawiający
najpierw dokona ocenyofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlegawykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.W celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawca złożyoświadczenie o
braku podstaw wykluczenia (jednolity dokument) oraz przedłoży na wezwanie Zamawiającegonastępujące
dokumenty i oświadczeniaa) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21 ustawyb) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniempodatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofertc) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
d) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy e) 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 f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia
wobec niego tytułem środka zapobiegawczego g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem
podatków i opłat lokalnych2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 1), składa odpowiednio,
że: Dz.U./S S1928/01/201940863-2019-PL- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta6 /
728/01/2019S19https://ted.europa.eu/TED- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwartaSuplement
do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej6 / 7a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,b)
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 ustawy,c) 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 organu3) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania,
o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej, której udostępniono SIWZ, informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86
ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://ted.europa.eu/TED
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:26.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od
niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.26.2. Odwołanie
powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.26.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.26.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.26.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.26.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi
się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.26.7. Odwołanie wobec czynności
innych niż określone w pkt 26.5 i 26.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.26.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:a) 30 dni od dnia publikacji w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.b) 6 miesięcy od dnia zawarcia
umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia.26.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.26.10. Wykonawca
może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony,
do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
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ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.26.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej
ze stron.26.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.26.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada
na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych
od pracy.26.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 26 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają
zastosowanie przepisy art. 179-198g ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/03/2019
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