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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241846-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostróda: Usługi przetwarzania danych
2018/S 106-241846
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie
510742445
ul. Jana III Sobieskiego 5
Ostróda
14-100
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Malisz
Tel.: +48 896429861
E-mail: przetargi@powiat.ostroda.pl
Faks: +48 896429817
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.powiat.ostroda.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.powiat.ostroda.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:
Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności
zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego – etap II”.
Numer referencyjny: ZP.272.RL.15.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
72310000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w
ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego
– etap II”, zgodnie z postanowieniami § 3 i 19 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ),
warunkami technicznymi stanowiącymi zał. nr 4 do SIWZ – w zakresie części (zadań) od 1 do 8, projektem
umowy (zał. nr 3 do SIWZ), ustawą z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2101 z późn. zm.), aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz innymi związanymi przepisami. Dodatkowe
wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia określono w § 3 i 19 SIWZ ust. 1-4 (http://bip.powiat.ostroda.pl).

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 8

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Jednostka ewidencyjna Dąbrówno w zakresie obrębów ewidencyjnych: Marwałd, Samin, Dąbrówno, Leszcz.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
72312100
71222100
71222200
71354300
71355000
71355100
72312000
72311100
72910000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Ostródzki.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. "Zwiększenie
dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego – etap II”, w zakresie części
1 - Jednostka ewidencyjna Dąbrówno w zakresie obrębów ewidencyjnych: Marwałd, Samin, Dąbrówno,
Leszcz, zgodnie z postanowieniami § 3 i 19 SIWZ, warunkami technicznymi stanowiącymi zał. nr 4 do SIWZ
– w zakresie części 1, projektem umowy (zał. nr 3 do SIWZ), ustawą z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz innymi
związanymi przepisami.
a) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków będzie obejmować: uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych
i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z
2016 r. poz. 1034 z późn. zm.); modyfikację istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w
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rozporządzeniu, o którym wyżej mowa. b) Lokalizacja obiektu: województwo warmińsko-mazurskie (28); powiat
ostródzki (2815); jednostka ewidencyjna: gmina Dąbrówno (281502_2). c) Podstawowe informacje: Zamówienie
obejmuje 4 obręby: Marwałd, Samin, Dąbrówno, Leszcz; łączna powierzchnia wszystkich obrębów – 3 735,00
ha; łączna ilość działek ze wszystkich obrębów – 2 638 szt.
2. Inne postanowienia: 1) Każdy wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, na kilka wybranych części
lub na wszystkie części objęte przedmiotem zamówienia. 2) Przedmiot zamówienia w zakresie wszystkich
części obejmuje również opracowanie i opublikowanie w prasie o zasięgu krajowym informacji (ogłoszenia) o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego. Wykonawcy są zobowiązani
uwzględnić w cenie ofertowej koszt zamieszczenia przedmiotowych ogłoszeń w prasie o zasięgu krajowym
odpowiednio dla części, na które składają ofertę. 3) Zamawiający wymaga aby Wykonawca, na wykonany
przedmiot zamówienia udzielił gwarancji w okresie minimum 36 miesięcy. 4) Jeżeli w opisie przedmiotu
zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie źródła lub szczególny proces,
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że
Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach
techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu
zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. 5) W przypadku wprowadzenia nowych uregulowań
prawnych w zakresie przedmiotu zamówienia w trakcie jego realizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do ich
uwzględnienia przy wykonywaniu usługi. 3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust.
2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące prace niewymagające specjalistycznych
uprawnień, tj. czynności pomocnicze przy prowadzonych pracach terenowych typu pomiar granic, pomiar
budynków, zbieranie informacji od właścicieli nieruchomości oraz czynności kameralne typu skanowanie,
uzupełnianie bazy danych, zatrudnione były przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn.
zm.). Dalsze informacje dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę podano w § 3 oraz w § 19 projektu umowy
udostępnionych na stronie internetowej http://bip.powiat.ostroda.pl).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 400
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
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWM.03.01.00-28-0022/17-00; Oś priorytetowa: 3. Cyfrowy region. Działanie
3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Kryteria oceny ofert: Cena - 60 %; Okres gwarancji - 20 %; Aspekty społeczne - 10 %; Doświadczenie osoby
wyznaczonej na kierownika prac - 10 %. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert podano w § 13 SIWZ. 2. Oferta
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musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 900 PLN, które należy wnieść w formie dopuszczonej art. 45
ust. 6 ustawy Pzp, do dnia 17.7.2018 r. do godz. 10:00.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Jednostka ewidencyjna Grunwald w zakresie obrębów ewidencyjnych: Rychnowo, Dylewo, Mielno.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
72312100
71222100
71222200
71354300
71355000
71355100
72312000
72311100
72910000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Ostródzki.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. "Zwiększenie
dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego – etap II”, w zakresie części 2 Jednostka ewidencyjna Grunwald w zakresie obrębów ewidencyjnych: Rychnowo, Dylewo, Mielno, zgodnie z
postanowieniami § 3 i 19 SIWZ, warunkami technicznymi stanowiącymi zał. nr 4 do SIWZ – w zakresie części
2, projektem umowy (zał. nr 3 do SIWZ), ustawą z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz innymi związanymi przepisami.
a) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków będzie obejmować: uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych
i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z
2016 r. poz. 1034 z późn. zm.); modyfikację istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w
rozporządzeniu, o którym wyżej mowa. b) Lokalizacja obiektu: województwo warmińsko-mazurskie (28); powiat
ostródzki (2815); jednostka ewidencyjna: gmina Grunwald (281503_2). c) Podstawowe informacje: Zamówienie
obejmuje 3 obręby: Rychnowo, Dylewo, Mielno; łączna powierzchnia wszystkich obrębów – 3 950,00 ha; łączna
ilość działek ze wszystkich obrębów – 1 673 szt.
2. Inne postanowienia: 1) Każdy wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, na kilka wybranych części
lub na wszystkie części objęte przedmiotem zamówienia. 2) Przedmiot zamówienia w zakresie wszystkich
części obejmuje również opracowanie i opublikowanie w prasie o zasięgu krajowym informacji (ogłoszenia) o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego. Wykonawcy są zobowiązani
uwzględnić w cenie ofertowej koszt zamieszczenia przedmiotowych ogłoszeń w prasie o zasięgu krajowym
odpowiednio dla części, na które składają ofertę. 3) Zamawiający wymaga aby Wykonawca, na wykonany
przedmiot zamówienia udzielił gwarancji w okresie minimum 36 miesięcy. 4) Jeżeli w opisie przedmiotu
zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie źródła lub szczególny proces,
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że
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Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach
techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu
zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. 5) W przypadku wprowadzenia nowych uregulowań
prawnych w zakresie przedmiotu zamówienia w trakcie jego realizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do ich
uwzględnienia przy wykonywaniu usługi. 3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust.
2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące prace niewymagające specjalistycznych
uprawnień, tj. czynności pomocnicze przy prowadzonych pracach terenowych typu pomiar granic, pomiar
budynków, zbieranie informacji od właścicieli nieruchomości oraz czynności kameralne typu skanowanie,
uzupełnianie bazy danych, zatrudnione były przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn.
zm.). Dalsze informacje dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę podano w § 3 oraz w § 19 projektu umowy
udostępnionych na stronie internetowej http://bip.powiat.ostroda.pl).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 400
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
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWM.03.01.00-28-0022/17-00; Oś priorytetowa: 3. Cyfrowy region. Działanie
3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Kryteria oceny ofert: Cena - 60 %; Okres gwarancji - 20 %; Aspekty społeczne - 10 %; Doświadczenie osoby
wyznaczonej na kierownika prac - 10 %. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert podano w § 13 siwz. 2. Oferta
musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 300 PLN, które należy wnieść w formie dopuszczonej art. 45
ust. 6 ustawy Pzp, do dnia 17.7.2018 r. do godz. 10:00.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Jednostka ewidencyjna Łukta w zakresie obrębów ewidencyjnych: Mostkowo, Florczaki, Kotkowo, Pelnik,
Wynki.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
72312100
71222100
71222200
71354300
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71355000
71355100
72312000
72311100
72910000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Ostródzki.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. "Zwiększenie
dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego – etap II”, w zakresie części 3
- Jednostka ewidencyjna Łukta w zakresie obrębów ewidencyjnych: Mostkowo, Florczaki, Kotkowo, Pelnik,
Wynki, zgodnie z postanowieniami § 3 i 19 SIWZ, warunkami technicznymi stanowiącymi zał. nr 4 do SIWZ
– w zakresie części 3, projektem umowy (zał. nr 3 do SIWZ), ustawą z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz innymi
związanymi przepisami.
a) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków będzie obejmować: uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych
i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z
2016 r. poz. 1034 z późn. zm.); modyfikację istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w
rozporządzeniu, o którym wyżej mowa. b) Lokalizacja obiektu: województwo warmińsko-mazurskie (28); powiat
ostródzki (2815); jednostka ewidencyjna: gmina Łukta (281504_2). c) Podstawowe informacje: Zamówienie
obejmuje 5 obrębów: Mostkowo, Florczaki, Kotkowo, Pelnik, Wynki; łączna powierzchnia wszystkich obrębów –
5 441,00 ha; łączna ilość działek ze wszystkich obrębów – 2 870 szt.
2. Inne postanowienia: 1) Każdy wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, na kilka wybranych części
lub na wszystkie części objęte przedmiotem zamówienia. 2) Przedmiot zamówienia w zakresie wszystkich
części obejmuje również opracowanie i opublikowanie w prasie o zasięgu krajowym informacji (ogłoszenia) o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego. Wykonawcy są zobowiązani
uwzględnić w cenie ofertowej koszt zamieszczenia przedmiotowych ogłoszeń w prasie o zasięgu krajowym
odpowiednio dla części, na które składają ofertę. 3) Zamawiający wymaga aby Wykonawca, na wykonany
przedmiot zamówienia udzielił gwarancji w okresie minimum 36 miesięcy. 4) Jeżeli w opisie przedmiotu
zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie źródła lub szczególny proces,
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że
Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach
techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu
zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. 5) W przypadku wprowadzenia nowych uregulowań
prawnych w zakresie przedmiotu zamówienia w trakcie jego realizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do ich
uwzględnienia przy wykonywaniu usługi. 3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust.
2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące prace niewymagające specjalistycznych
uprawnień, tj. czynności pomocnicze przy prowadzonych pracach terenowych typu pomiar granic, pomiar
budynków, zbieranie informacji od właścicieli nieruchomości oraz czynności kameralne typu skanowanie,
uzupełnianie bazy danych, zatrudnione były przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn.
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zm.). Dalsze informacje dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę podano w § 3 oraz w § 19 projektu umowy
udostępnionych na stronie internetowej http://bip.powiat.ostroda.pl).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 400
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
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWM.03.01.00-28-0022/17-00; Oś priorytetowa: 3. Cyfrowy region. Działanie
3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Kryteria oceny ofert: Cena - 60 %; Okres gwarancji - 20 %; Aspekty społeczne - 10 %; Doświadczenie osoby
wyznaczonej na kierownika prac - 10 %. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert podano w § 13 SIWZ. 2. Oferta
musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 100 PLN, które należy wnieść w formie dopuszczonej art. 45
ust. 6 ustawy Pzp, do dnia 17.7.2018 r. do godz. 10:00.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Jednostka ewidencyjna Małdyty w zakresie obrębów ewidencyjnych: Małdyty, Zajezierze, Szymonowo, Dziśnity,
Koszajny.
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
72312100
71222100
71222200
71354300
71355000
71355100
72312000
72311100
72910000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Ostródzki.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1. Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. "Zwiększenie
dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego – etap II”, w zakresie części 4 Jednostka ewidencyjna Małdyty w zakresie obrębów ewidencyjnych: Małdyty, Zajezierze, Szymonowo, Dziśnity,
Koszajny, zgodnie z postanowieniami § 3 i 19 SIWZ, warunkami technicznymi stanowiącymi zał. nr 4 do SIWZ
– w zakresie części 4, projektem umowy (zał. nr 3 do SIWZ), ustawą z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz innymi
związanymi przepisami.
a) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków będzie obejmować: uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych
i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z
2016 r. poz. 1034 z późn. zm.); modyfikację istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w
rozporządzeniu, o którym wyżej mowa. b) Lokalizacja obiektu: województwo warmińsko-mazurskie (28); powiat
ostródzki (2815); jednostka ewidencyjna: gmina Małdyty (281505_2). c) Podstawowe informacje: Zamówienie
obejmuje 5 obrębów: Małdyty, Zajezierze, Szymonowo, Dziśnity, Koszajny; łączna powierzchnia wszystkich
obrębów – 5 281,00 ha; łączna ilość działek ze wszystkich obrębów – 3 127 szt.
2. Inne postanowienia: 1) Każdy wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, na kilka wybranych części
lub na wszystkie części objęte przedmiotem zamówienia. 2) Przedmiot zamówienia w zakresie wszystkich
części obejmuje również opracowanie i opublikowanie w prasie o zasięgu krajowym informacji (ogłoszenia) o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego. Wykonawcy są zobowiązani
uwzględnić w cenie ofertowej koszt zamieszczenia przedmiotowych ogłoszeń w prasie o zasięgu krajowym
odpowiednio dla części, na które składają ofertę. 3) Zamawiający wymaga aby Wykonawca, na wykonany
przedmiot zamówienia udzielił gwarancji w okresie minimum 36 miesięcy. 4) Jeżeli w opisie przedmiotu
zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie źródła lub szczególny proces,
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że
Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach
techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu
zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. 5) W przypadku wprowadzenia nowych uregulowań
prawnych w zakresie przedmiotu zamówienia w trakcie jego realizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do ich
uwzględnienia przy wykonywaniu usługi. 3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust.
2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące prace niewymagające specjalistycznych
uprawnień, tj. czynności pomocnicze przy prowadzonych pracach terenowych typu pomiar granic, pomiar
budynków, zbieranie informacji od właścicieli nieruchomości oraz czynności kameralne typu skanowanie,
uzupełnianie bazy danych, zatrudnione były przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn.
zm.). Dalsze informacje dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę podano w § 3 oraz w § 19 projektu umowy
udostępnionych na stronie internetowej http://bip.powiat.ostroda.pl).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 400
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
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: RPWM.03.01.00-28-0022/17-00; Oś priorytetowa: 3. Cyfrowy region. Działanie
3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Kryteria oceny ofert: Cena - 60 %; Okres gwarancji - 20 %; Aspekty społeczne - 10 %; Doświadczenie osoby
wyznaczonej na kierownika prac - 10 %. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert podano w § 13 SIWZ. 2. Oferta
musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 300 PLN, które należy wnieść w formie dopuszczonej art. 45
ust. 6 ustawy Pzp, do dnia 17.7.2018 r. do godz. 10:00.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Jednostka ewidencyjna Miłakowo w zakresie obrębów ewidencyjnych: miasto Miłakowo, Warkałki, Stare Bolity,
Książnik, Raciszewo.
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
72312100
71222100
71222200
71354300
71355000
71355100
72312000
72311100
72910000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Ostródzki.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. "Zwiększenie
dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego – etap II”, w zakresie części 5 Jednostka ewidencyjna Miłakowo w zakresie obrębów ewidencyjnych: miasto Miłakowo, Warkałki, Stare Bolity,
Książnik, Raciszewo, zgodnie z postanowieniami § 3 i 19 SIWZ, warunkami technicznymi stanowiącymi zał.
nr 4 do SIWZ – w zakresie części 5, projektem umowy (zał. nr 3 do SIWZ), ustawą z dnia 17.5.1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz
innymi związanymi przepisami.
a) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków będzie obejmować: uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych
i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z
2016 r. poz. 1034 z późn. zm.); modyfikację istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w
rozporządzeniu, o którym wyżej mowa. b) Lokalizacja obiektu: województwo warmińsko-mazurskie (28); powiat
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ostródzki (2815); jednostka ewidencyjna: gmina Miłakowo (281506_5) oraz część miasta Miłakowo (281506_4).
c) Podstawowe informacje: Zamówienie obejmuje 5 obrębów: miasto Miłakowo, Warkałki, Stare Bolity, Książnik,
Raciszewo; łączna powierzchnia wszystkich obrębów – 4 982,00 ha; łączna ilość działek ze wszystkich obrębów
– 1 779 szt.
2. Inne postanowienia: 1) Każdy wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, na kilka wybranych części
lub na wszystkie części objęte przedmiotem zamówienia. 2) Przedmiot zamówienia w zakresie wszystkich
części obejmuje również opracowanie i opublikowanie w prasie o zasięgu krajowym informacji (ogłoszenia) o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego. Wykonawcy są zobowiązani
uwzględnić w cenie ofertowej koszt zamieszczenia przedmiotowych ogłoszeń w prasie o zasięgu krajowym
odpowiednio dla części, na które składają ofertę. 3) Zamawiający wymaga aby Wykonawca, na wykonany
przedmiot zamówienia udzielił gwarancji w okresie minimum 36 miesięcy. 4) Jeżeli w opisie przedmiotu
zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie źródła lub szczególny proces,
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że
Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach
techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu
zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. 5) W przypadku wprowadzenia nowych uregulowań
prawnych w zakresie przedmiotu zamówienia w trakcie jego realizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do ich
uwzględnienia przy wykonywaniu usługi. 3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust.
2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące prace niewymagające specjalistycznych
uprawnień, tj. czynności pomocnicze przy prowadzonych pracach terenowych typu pomiar granic, pomiar
budynków, zbieranie informacji od właścicieli nieruchomości oraz czynności kameralne typu skanowanie,
uzupełnianie bazy danych, zatrudnione były przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn.
zm.). Dalsze informacje dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę podano w § 3 oraz w § 19 projektu umowy
udostępnionych na stronie internetowej http://bip.powiat.ostroda.pl).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 400
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
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWM.03.01.00-28-0022/17-00; Oś priorytetowa: 3. Cyfrowy region. Działanie
3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Kryteria oceny ofert: Cena - 60 %; Okres gwarancji - 20 %; Aspekty społeczne - 10 %; Doświadczenie osoby
wyznaczonej na kierownika prac - 10 %. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert podano w § 13 SIWZ. 2. Oferta
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musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 100 PLN, które należy wnieść w formie dopuszczonej art. 45
ust. 6 ustawy Pzp, do dnia 17.7.2018 r. do godz. 10:00.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Jednostka ewidencyjna Miłomłyn w zakresie obrębów ewidencyjnych: Winiec, Bynowo, Liwa.
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
72312100
71222100
71222200
71354300
71355000
71355100
72312000
72311100
72910000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Ostródzki.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. "Zwiększenie
dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego – etap II”, w zakresie części 6
- Jednostka ewidencyjna Miłomłyn w zakresie obrębów ewidencyjnych: Winiec, Bynowo, Liwa, zgodnie z
postanowieniami § 3 i 19 SIWZ, warunkami technicznymi stanowiącymi zał. nr 4 do SIWZ – w zakresie części
6, projektem umowy (zał. nr 3 do SIWZ), ustawą z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz innymi związanymi przepisami.
a) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków będzie obejmować: uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych
i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z
2016 r. poz. 1034 z późn. zm.); modyfikację istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w
rozporządzeniu, o którym wyżej mowa. b) Lokalizacja obiektu: województwo warmińsko-mazurskie (28); powiat
ostródzki (2815); jednostka ewidencyjna: gmina Miłomłyn (281507_5). c) Podstawowe informacje: Zamówienie
obejmuje 3 obręby: Winiec, Bynowo, Liwa; łączna powierzchnia wszystkich obrębów – 4 241,00 ha; łączna ilość
działek ze wszystkich obrębów – 1 653 szt.
2. Inne postanowienia: 1) Każdy wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, na kilka wybranych części
lub na wszystkie części objęte przedmiotem zamówienia. 2) Przedmiot zamówienia w zakresie wszystkich
części obejmuje również opracowanie i opublikowanie w prasie o zasięgu krajowym informacji (ogłoszenia) o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego. Wykonawcy są zobowiązani
uwzględnić w cenie ofertowej koszt zamieszczenia przedmiotowych ogłoszeń w prasie o zasięgu krajowym
odpowiednio dla części, na które składają ofertę. 3) Zamawiający wymaga aby Wykonawca, na wykonany
przedmiot zamówienia udzielił gwarancji w okresie minimum 36 miesięcy. 4) Jeżeli w opisie przedmiotu
zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie źródła lub szczególny proces,
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że
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Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach
techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu
zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. 5) W przypadku wprowadzenia nowych uregulowań
prawnych w zakresie przedmiotu zamówienia w trakcie jego realizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do ich
uwzględnienia przy wykonywaniu usługi. 3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust.
2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące prace niewymagające specjalistycznych
uprawnień, tj. czynności pomocnicze przy prowadzonych pracach terenowych typu pomiar granic, pomiar
budynków, zbieranie informacji od właścicieli nieruchomości oraz czynności kameralne typu skanowanie,
uzupełnianie bazy danych, zatrudnione były przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn.
zm.). Dalsze informacje dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę podano w § 3 oraz w § 19 projektu umowy
udostępnionych na stronie internetowej http://bip.powiat.ostroda.pl).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 400
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
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWM.03.01.00-28-0022/17-00; Oś priorytetowa: 3. Cyfrowy region. Działanie
3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Kryteria oceny ofert: Cena - 60 %; Okres gwarancji - 20 %; Aspekty społeczne - 10 %; Doświadczenie osoby
wyznaczonej na kierownika prac - 10 %. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert podano w § 13 SIWZ. 2. Oferta
musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 500 PLN, które należy wnieść w formie dopuszczonej art. 45
ust. 6 ustawy Pzp, do dnia 17.7.2018 r. do godz. 10:00.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Jednostka ewidencyjna Morąg w zakresie obrębów ewidencyjnych: Królewo, Rolnowo, Nowy Dwór, Łączno,
Gubity, Wilnowo.
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
72312100
71222100
71222200
71354300
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71355000
71355100
72312000
72311100
72910000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Ostródzki.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. "Zwiększenie
dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego – etap II”, w zakresie części 7 Jednostka ewidencyjna Morąg w zakresie obrębów ewidencyjnych: Królewo, Rolnowo, Nowy Dwór, Łączno,
Gubity, Wilnowo, zgodnie z postanowieniami § 3 i 19 SIWZ, warunkami technicznymi stanowiącymi zał. nr
4 do SIWZ – w zakresie części 7, projektem umowy (zał. nr 3 do SIWZ), ustawą z dnia 17.5.1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz
innymi związanymi przepisami.
a) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków będzie obejmować: uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych
i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z
2016 r. poz. 1034 z późn. zm.); modyfikację istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w
rozporządzeniu, o którym wyżej mowa. b) Lokalizacja obiektu: województwo warmińsko-mazurskie (28); powiat
ostródzki (2815); jednostka ewidencyjna: gmina Morąg (281508_5). c) Podstawowe informacje: Zamówienie
obejmuje 6 obrębów: Królewo, Rolnowo, Nowy Dwór, Łączno, Gubity, Wilnowo; łączna powierzchnia wszystkich
obrębów – 3 556,00 ha; łączna ilość działek ze wszystkich obrębów – 2 724 szt.
2. Inne postanowienia: 1) Każdy wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, na kilka wybranych części
lub na wszystkie części objęte przedmiotem zamówienia. 2) Przedmiot zamówienia w zakresie wszystkich
części obejmuje również opracowanie i opublikowanie w prasie o zasięgu krajowym informacji (ogłoszenia) o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego. Wykonawcy są zobowiązani
uwzględnić w cenie ofertowej koszt zamieszczenia przedmiotowych ogłoszeń w prasie o zasięgu krajowym
odpowiednio dla części, na które składają ofertę. 3) Zamawiający wymaga aby Wykonawca, na wykonany
przedmiot zamówienia udzielił gwarancji w okresie minimum 36 miesięcy. 4) Jeżeli w opisie przedmiotu
zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie źródła lub szczególny proces,
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że
Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach
techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu
zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. 5) W przypadku wprowadzenia nowych uregulowań
prawnych w zakresie przedmiotu zamówienia w trakcie jego realizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do ich
uwzględnienia przy wykonywaniu usługi. 3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust.
2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące prace niewymagające specjalistycznych
uprawnień, tj. czynności pomocnicze przy prowadzonych pracach terenowych typu pomiar granic, pomiar
budynków, zbieranie informacji od właścicieli nieruchomości oraz czynności kameralne typu skanowanie,
uzupełnianie bazy danych, zatrudnione były przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn.
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zm.). Dalsze informacje dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę podano w § 3 oraz w § 19 projektu umowy
udostępnionych na stronie internetowej http://bip.powiat.ostroda.pl).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 400
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
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWM.03.01.00-28-0022/17-00; Oś priorytetowa: 3. Cyfrowy region. Działanie
3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Kryteria oceny ofert: Cena - 60 %; Okres gwarancji - 20 %; Aspekty społeczne - 10 %; Doświadczenie osoby
wyznaczonej na kierownika prac - 10 %. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert podano w § 13 SIWZ. 2. Oferta
musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 200 PLN, które należy wnieść w formie dopuszczonej art. 45
ust. 6 ustawy Pzp, do dnia 17.7.2018 r. do godz. 10:00.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Jednostka ewidencyjna Ostróda w zakresie obrębów ewidencyjnych: Zwierzewo, Międzylesie, Lubajny, Idzbark,
Grabin, Szyldak, Reszki.
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
72312100
71222100
71222200
71354300
71355000
71355100
72312000
72311100
72910000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Ostródzki.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1. Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. "Zwiększenie
dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego – etap II”, w zakresie części 8 Jednostka ewidencyjna Ostróda w zakresie obrębów ewidencyjnych: Zwierzewo, Międzylesie, Lubajny, Idzbark,
Grabin, Szyldak, Reszki, zgodnie z postanowieniami § 3 i 19 SIWZ, warunkami technicznymi stanowiącymi zał.
nr 4 do SIWZ – w zakresie części 8, projektem umowy (zał. nr 3 do SIWZ), ustawą z dnia 17.5.1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz
innymi związanymi przepisami.
a) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków będzie obejmować: uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych
i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z
2016 r. poz. 1034 z późn. zm.); modyfikację istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w
rozporządzeniu, o którym wyżej mowa. b) Lokalizacja obiektu: województwo warmińsko-mazurskie (28); powiat
ostródzki (2815); jednostka ewidencyjna: gmina Ostróda (281509_2). c) Podstawowe informacje: Zamówienie
obejmuje 7 obrębów: Zwierzewo, Międzylesie, Lubajny, Idzbark, Grabin, Szyldak, Reszki; łączna powierzchnia
wszystkich obrębów – 5 752,00 ha; łączna ilość działek ze wszystkich obrębów – 4 201 szt.
2. Inne postanowienia: 1) Każdy wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, na kilka wybranych części
lub na wszystkie części objęte przedmiotem zamówienia. 2) Przedmiot zamówienia w zakresie wszystkich
części obejmuje również opracowanie i opublikowanie w prasie o zasięgu krajowym informacji (ogłoszenia) o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego. Wykonawcy są zobowiązani
uwzględnić w cenie ofertowej koszt zamieszczenia przedmiotowych ogłoszeń w prasie o zasięgu krajowym
odpowiednio dla części, na które składają ofertę. 3) Zamawiający wymaga aby Wykonawca, na wykonany
przedmiot zamówienia udzielił gwarancji w okresie minimum 36 miesięcy. 4) Jeżeli w opisie przedmiotu
zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie źródła lub szczególny proces,
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że
Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach
techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu
zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. 5) W przypadku wprowadzenia nowych uregulowań
prawnych w zakresie przedmiotu zamówienia w trakcie jego realizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do ich
uwzględnienia przy wykonywaniu usługi. 3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust.
2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące prace niewymagające specjalistycznych
uprawnień, tj. czynności pomocnicze przy prowadzonych pracach terenowych typu pomiar granic, pomiar
budynków, zbieranie informacji od właścicieli nieruchomości oraz czynności kameralne typu skanowanie,
uzupełnianie bazy danych, zatrudnione były przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn.
zm.). Dalsze informacje dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę podano w § 3 oraz w § 19 projektu umowy
udostępnionych na stronie internetowej http://bip.powiat.ostroda.pl).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 400
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
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: RPWM.03.01.00-28-0022/17-00; Oś priorytetowa: 3. Cyfrowy region. Działanie
3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Kryteria oceny ofert: Cena - 60 %; Okres gwarancji - 20 %; Aspekty społeczne - 10 %; Doświadczenie osoby
wyznaczonej na kierownika prac - 10 %. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert podano w § 13 SIWZ. 2. Oferta
musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 900 PLN, które należy wnieść w formie dopuszczonej art. 45
ust. 6 ustawy Pzp, do dnia 17.7.2018 r. do godz. 10:00.

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:
Dotyczy części od 1 do 8: 1. Przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień
do prowadzenia określonej działalności zawodowej wynikających z odrębnych przepisów. 2. O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu: 1) w trybie art. 24 ust. 1 pkt 12
– 23 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - dalej
ustawa Pzp; 2) w trybie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 3. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wraz z ofertą musi przedłożyć
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu, oraz że spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym należy złożyć w formie jednolitego
dokumentu JEDZ stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na postawie art. 59
ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanym dalej JEDZ. Wykonawca
może wypełnić JEDZ poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/growth/
tools-databases/espd/filter?lang=pl. Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej plik „Zał. nr 2
do siwz – JEDZ (espd-request.xml)”, który należy zaimportować poprzez podaną wyżej stronę internetową
(po wcześniejszym wybraniu opcji „jestem Wykonawcą”). Po załadowaniu dokumentu, należy przejść dalej
i wypełnić: 1) część II sekcje A, B, C i D; 2) część III sekcje A, B, C (z wyłączeniem oświadczeń w zakresie
fakultatywnych podstaw wykluczenia Wykonawcy nieokreślonych przez Zamawiającego w SIWZ lub w
ogłoszeniu o zamówieniu) i sekcję D; 3) część IV sekcję α (Wykonawca w części IV może się ograniczyć do
wypełnienia sekcji α i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV, tj. A, B, C i D. Właściwej
(dowodowej) weryfikacji spełniania określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający dokona w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta zostanie
oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego). 4) część VI. 4. Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp, JEDZ
sporządza się, pod rygorem nieważności, wyłącznie w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Sposób przygotowania i przekazania JEDZ określono w § 7 ust. 4 i 5 SIWZ (http://
bip.powiat.ostroda.pl). 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych 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 – składa także w postaci elektronicznej, o której mowa w ust. 4 JEDZ-
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e dotyczące tych podmiotów. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
JEDZ w postaci elektronicznej, o której mowa w ust. 4, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tj. w zakresie braku podstaw wykluczenia, o
których mowa w ust. 2 (§ 5 SIWZ ust. 1 pkt 1 i 2), Wykonawca musi przedłożyć oświadczenia i dokumenty, o
których mowa w § 5 pkt 1, 4, 5, 6 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w spr. rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) - dalej rozporządzenie, z zastrzeżeniem, że oświadczenie, o którym mowa w § 5
pkt 10 rozporządzenia, Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (§ 11 ust. 7 SIWZ).
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
(Dotyczy części 1 - 8) - Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i
finansowej wykonawcy.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dotyczy części 1 - 8:
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych w postępowaniu przez Wykonawcę na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. w
zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w § 5 ust. 2 pkt 3 lit. a i b SIWZ
— wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości lub kierowanie pracami, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
2. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Treść dokumentu lub dokumentów mających potwierdzić, że Wykonawca będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz celem
dokonania oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
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d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
4) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 3 należy złożyć w oryginale wraz z ofertą.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jest:
Dotyczy części od 1 do 8:
— wykazanie, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. osobami,
którym zamierza powierzyć pełnienie funkcji:
a) kierownika prac - wskazana osoba musi posiadać uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych
funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia
wydawane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem ustawy z dnia
22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
b) klasyfikatora gruntów – wskazana osoba musi posiadać doświadczenie w zrealizowaniu, w okresie nie
wcześniejszym niż ostatnie 3 lata przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 10 prac polegających
na klasyfikacji gruntów, które to prace zostały pozytywnie zweryfikowane przez organ zatwierdzający projekt
klasyfikacji.
Uwaga:
1) Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie imienia i nazwiska osoby wykonującej
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o doświadczeniu tej osoby - w zakresie w jakim oferta
będzie podlegała ocenie w kryterium oceny ofert „doświadczenie osoby wyznaczonej na kierownika prac”, o
którym mowa w § 13 pkt 4 SIWZ (pkt 7 Formularza ofertowego - zał. nr 1a - 1h do SIWZ).
2) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 lit. a i b SIWZ – musi spełnić co najmniej
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub łącznie ci Wykonawcy.
3) Zamawiający dopuszcza możliwość jednoczesnego powierzenia funkcji kierownika prac oraz funkcji
klasyfikatora gruntów jednej osobie.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania tych samych osób (osoby) do realizacji kilku lub wszystkich
części objętych przedmiotem zamówienia.
5) Zamawiający wymaga, aby w wykazie osób, o którym mowa w § 6a ust. 3 SIWZ, Wykonawca wskazał
doświadczenie posiadane przez osobę wskazaną na klasyfikatora gruntów poprzez wyszczególnienie zadań, w
ramach których osoba ta nabyła doświadczenie wymagane w SIWZw § 5 ust. 2 pkt 3 lit. b.
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:
1) Warunki realizacji umowy określono w projekcie umowy (zał. nr 3 do SIWZ), udostępnionym na stronie
internetowej Zamawiającego http://bip.powiat.ostroda.pl
2) Przewidywane zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, oraz ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian określono w projekcie umowy (zał. nr 3 do SIWZ),
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o którym wyżej mowa, udostępnionym na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.powiat.ostroda.pl, tj. w
szczególności w § 4 ust. 4 i 5; § 5; § 6; § 7; § 8 ust. 3-7; § 18 ust. 3; § 21 ust. 4-8; § 23 ust. 3.
III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 072-159733

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/07/2018
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: 17/07/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5.

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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Dotyczy części 1-8:
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych w postępowaniu przez Wykonawcę na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: Nie
dotyczy.
2. Inne dokumenty wymagane wraz z ofertą:
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1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy adekwatnie do wybranej lub wybranych części - zał. nr 1a – 1h do
SIWZ (8 egz.).
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców - Wykonawca
winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o
udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wzór pełnomocnictwa
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
3) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał udzielonego
pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać
zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w
szczególności do podpisania i złożenia oferty.
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w § 6a ust. 2 SIWZ:
a) pkt 1 lit. a – 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 Pzp;
b) pkt 3 - składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a i b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 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. Przepis pkt 2 stosuje się.
4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 6a ust.
2 pkt 1 lit. a SIWZ, składa dokument, o którym mowa w § 6a ust. 11 pkt 1 lit. a SIWZ, w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2
stosuje się.
4. Na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie
zbadać, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępow.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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
Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wnosi się
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
SIWZ na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 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.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
5. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
6. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej
wniesieniem.

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
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/06/2018
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