
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zywiec.powiat.pl

śywiec: Utworzenie rejestrów BDOT500 i GESUT w syste mie

teleinformatycznym EWID2007 dla całego Powiatu śywieckiego wraz z

archiwizacj ą zasobów mapowych, na podstawie i w zakresie materi ałów

źródłowych znajduj ących si ę w PODGiK w śywcu wraz z wykonaniem

działań harmonizuj ących z pozostałymi rejestrami i ewidencjami

Numer ogłoszenia: 142439 - 2015; data zamieszczenia : 29.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Starostwo Powiatowe , ul. Krasińskiego 13, 34-300 śywiec, woj. śląskie, tel. 33 8605000,

faks 33 8605083.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zywiec.powiat.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Utworzenie rejestrów BDOT500 i GESUT w systemie

teleinformatycznym EWID2007 dla całego Powiatu śywieckiego wraz z archiwizacją zasobów mapowych, na

podstawie i w zakresie materiałów źródłowych znajdujących się w PODGiK w śywcu wraz z wykonaniem działań

harmonizujących z pozostałymi rejestrami i ewidencjami.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest

Utworzenie rejestrów BDOT500 i GESUT w systemie teleinformatycznym EWID2007 dla całego Powiatu

śywieckiego wraz z archiwizacją zasobów mapowych, na podstawie i w zakresie materiałów źródłowych

znajdujących się w PODGiK w śywcu, wraz z wykonaniem działań harmonizujących z pozostałymi rejestrami i

ewidencjami. 2. Szczegółowy zakres prac określają Warunki techniczne wraz z wykazem map analogowych,

stanowiące Załącznik Nr 8 do Specyfikacji. 3. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i

rękojmi za przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy. JeŜeli wykonawca nie wskaŜe w Formularzu ofertowym -

załącznik nr 1 do Specyfikacji okresu gwarancji i rękojmi, wtedy Zamawiający za okres gwarancji i rękojmi
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przyjmuje minimalny wymagany okres tj. 12 miesięcy.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 72.33.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 22.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu

składania ofert, w wysokości 14.000 PLN. 2. Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących

formach: 1) pieniądzu (w tytule przelewu naleŜy podać nr sprawy: ZZP.272.38.2015), 2) poręczeniach bankowych

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pienięŜnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu

polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. z 2014 r. Dz. U. poz. 1804). 3. Wadium wnoszone w

pieniądzu naleŜy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w śywcu, na konto: Getin

Noble Bank Oddział w Bielsku-Białej Filia w śywcu 37 1560 1023 0000 9140 0000 0253. 4. Wadium wnoszone w

innej formie niŜ pienięŜna, naleŜy składać w kasie Starostwa Powiatowego w śywcu przy ul. Krasińskiego 13, I

piętro, pok. nr 31. 5. Terminowe wniesienie wadium w formie pienięŜnej oznacza, Ŝe Ŝądana przez Zamawiającego

kwota została wpłacona w pełnej wysokości przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy. Oznacza to,

Ŝe wniesienie wadium w tej postaci jest skuteczne dopiero z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą

wadium przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wnoszone w innych formach będzie wniesione w

terminie, jeŜeli stosowny dokument zostanie zdeponowany u Zamawiającego przed upływem terminu składania

ofert. 7. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a

jego oferta uznana za odrzuconą. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca w

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leŜących po jego stronie, nie złoŜył

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów naleŜących do tej

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy

kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało

brak moŜliwości wybrania oferty złoŜonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW
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III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie wykazu wykonanych głównych usług

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe w

tych latach naleŜycie wykonał przynajmniej jedną usługę w ramach jednej umowy, której zakres

obejmował wektoryzację mapy zasadniczej, a wartość tej umowy wyniosła minimum 400.000 PLN

brutto, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz, którego usługa

została wykonana (Zał. Nr 3 do Specyfikacji) oraz załączy dowody, Ŝe usługa ta została wykonana

naleŜycie. Wykaz głównych usług powinien zawierać usługę potwierdzającą spełnianie opisanego

powyŜej warunku udziału w postępowaniu. Dowodami poświadczającymi naleŜytą realizację usług mogą

być: 1. poświadczenia, 2. oświadczenie wykonawcy, - jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w punkcie 1. W

przypadku, gdy to Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie, o

którym mowa wyŜej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania

dowodów poświadczających ich prawidłową realizację

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oceniony zostanie na podstawie

złoŜonego oświadczenia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeŜeli wykonawca oświadczy na druku

stanowiącym załącznik Nr 2 do Specyfikacji, Ŝe dysponuje - (samodzielnie bądź udostępnionym przez

inne podmioty) - potencjałem technicznym, zapewniającym wykonanie przedmiotu zamówienia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie oceniony na podstawie

złoŜonego przez Wykonawcę oświadczenia, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeŜeli

wykonawca oświadczy (Załącznik Nr 7 do Specyfikacji), Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w

wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów

sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych - o których mowa w ustawie z dnia 17

maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.) -

minimum 2 osoby * - lub odpowiadające im waŜne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej oceniony zostanie na podstawie złoŜonego oświadczenia.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeŜeli wykonawca oświadczy na druku stanowiącym Załącznik Nr

2 do Specyfikacji, Ŝe znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
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przedmiotu zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w  tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane lub  są  wykonywane

naleŜycie;

oświadczenie,  Ŝe  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy

przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  Ŝe wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  Ŝe  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub  Kasy  Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  Ŝe  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia  zdrowotne i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  Ŝe uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
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JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

3. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złoŜyć wraz z ofertą: 1) wypełniony Formularz

ofertowy (Zał. Nr 1 do Specyfikacji), zawierający m. in.: a) oświadczenie o przyjęciu: terminu płatności i terminu

związania ofertą, b) oświadczenie o udzieleniu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia; 2)

oświadczenie zawierające listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, bądź

informację, iŜ Wykonawca nie naleŜy do grupy kapitałowej (Zał. nr 6 do Specyfikacji). 3) w przypadku złoŜenia

oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do

reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty

ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyŜszym zakresie nie wynika wprost z dokumentów

rejestrowych - postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i

funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw. 4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia

(konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno

być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz zostać przedłoŜone w

oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5. W przypadku, gdy złoŜona przez wykonawcę kopia dokumentu

będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający moŜe zaŜądać

przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 6. Dokumenty i oświadczenia

sporządzone w języku obcym naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. W przypadku wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) dokumenty, o których mowa w
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pkt. V.2 SIWZ oraz V SIWZ 3.2 winny zostać przedłoŜone odrębnie w odniesieniu do kaŜdego z wykonawców. 8.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna), warunki

wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy muszą być spełnione łącznie przez wszystkich wykonawców (działających w

ramach konsorcjum lub spółki cywilnej) ubiegających się o udzielenie zamówienia. ZłoŜone przez Wykonawców

ubiegających się o zamówienie oświadczenia, o których mowa wyŜej powinny potwierdzać spełnianie warunków

wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 Pzp. 9. Dokumenty, o których mowa wyŜej, naleŜy przedłoŜyć w formie

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upowaŜnioną do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, z tym, Ŝe pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej

wykonawcę składane przez Wykonawcę powinno być złoŜone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - z

zastrzeŜeniem kolejnego punktu. 10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega na zasadach

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych

podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 11.

Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania

zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego

łączących go z nim stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ

będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby

wykonania zamówienia. Treść dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów podmiotów trzecich powinna

bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, określać, czego konkretnie

dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym, jakiego okresu dotyczy, a takŜe być

powiązana ze złoŜonym przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym oświadczeniem dotyczącym udziału

podwykonawców w realizacji zamówienia. 12. W przypadku, gdy złoŜone przez wykonawców dokumenty,

oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niŜ

określono to w niniejszej specyfikacji, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia

wszczęcia postępowania. JeŜeli w dniu wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany średni kurs walut przez

NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem

wszczęcia postępowania o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod adresem internetowym wskazanym w

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 99

2 - Gwarancja i rękojmia - 1

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=14...

6 z 7 2015-09-29 12:53



IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.zywiec.powiat.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Starostwo Powiatowe w

śywcu, 34-300 śywiec, ul. Krasińskiego 13, pok. 40.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  07.10.2015

godzina 09:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w śywcu, 34-300 śywiec, ul. Krasińskiego 13, Biuro Informacji

(parter).

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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