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PL-Kraków: Usługi pomiarowe 

2012/S 59-096220 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Usługi 

Dyrektywa 2004/18/WE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe 

Gmina Miejska Kraków-Urząd Miasta Krakowa 
Plac Wszystkich Świętych 3-4 
Osoba do kontaktów: Kinga Słowik 
31-004 Kraków 
POLSKA 
Tel.: +48 126161461 
E-mail: info@um.krakow.pl 
Faks: +48 126161217 

Adresy internetowe:  

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.krakow.pl 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu 
konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: 
Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa 
Plac Wszystkich Świętych 3-4 
Osoba do kontaktów: Dorota Pietrzykowska, pokój 324 
31-004 Kraków 
POLSKA 
Tel.: +48 126161217 
E-mail: info@um.krakow.pl 
Faks: +48 126161217 
Adres internetowy: www.bip.krakow.pl 



Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na 
adres: Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa 
Plac Wszystkich Świętych 3-4 
Osoba do kontaktów: Kancelaria Magistratu, Stanowisko nr 1 
31-004 Kraków 
POLSKA 
E-mail: info@um.krakow.pl 
Adres internetowy: www.bip.krakow.pl 

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej 
Organ władzy regionalnej lub lokalnej 
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności 
Ogólne usługi publiczne 
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających 
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia 

II.1)Opis 
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: 
Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji 
budynków i lokali dla obiektów I-VI położonych w jednostce ewidencyjnej Śródmieście. 
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji 
dostawy lub świadczenia usług 
Usługi 
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi 
inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi 
konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych 
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub 
świadczenia usług: Kraków. 

Kod NUTS PL213 

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów (DSZ) 
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego 
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej 
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu 
1. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków 
z założeniem ewidencji budynków i lokali dla obiektów I-VI położonych w jednostce 
ewidencyjnej Śródmieście obejmująca (w każdej części): 
Etap I. 
1) Przeprowadzenie analizy danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno - prawnej 
pozyskanej z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, w tym z zasobu Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK) pod względem dokładności, 
aktualności i kompletności w celu określenia przydatności powyższych danych do wykonania 
prac związanych z niniejszym zamówieniem. 
2) Weryfikację terenową (wywiad) i porównanie sytuacji w terenie z istniejącą bazą danych 
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
3) Geodezyjne pomiary terenowe oraz pozyskanie niezbędnych informacji dotyczących 



danych podmiotowych oraz atrybutów opisowych w zakresie określonym przez warunki 
techniczne określone w załączniku nr 1 do wzoru umowy. 
4) Kontrolę przez Inspektora Nadzoru plików dgn obrazujących wyniki opracowania. 
5) Uzupełnienie bazy danych części opisowej i bufora części graficznej o dane dotyczące 
gruntów, budynków i lokali oraz pozostałej treści bazy danych powiatowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego związanej z budynkami i działkami ewidencyjnymi. 
6) Kontrolę topologii oraz synchronizację pozostałej treści obiektowej mapy zasadniczej po 
wprowadzeniu zmian wynikających z realizacji przedmiotu niniejszej umowy (zmiana 
geometrii budynków, korekta położenia sytuacyjnego ogrodzeń na skutek wykonanych 
pomiarów). 
7) Przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnego projektu operatu modernizacji do 
kontroli. 
Etap II. 
1) Wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego ewidencji 
gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpatrzenie uwag 
zgłoszonych przez strony. 
2) Po pozytywnym wyniku kontroli przeprowadzonej przez Inspektora Nadzoru nastąpi 
zaktualizowanie przez niego bazy danych ewidencyjnych w systemie informatycznym V-
System w oparciu o uzyskane dane. 
3) Końcowa kontrola i przyjęcie operatu ewidencyjnego przez Inspektora Nadzoru do 
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami - 
stanowiący załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej 
"specyfikacją". 
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac objętych zakresem zamówienia 
podwykonawcom. 
4. Zamawiający wymaga udzielenia - w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 
wzoru umowy - co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia na 
warunkach podanych we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do wzoru umowy. 
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

71355000 

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak 
II.1.8)Części 
To zamówienie podzielone jest na części: tak 
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części 
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia 
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres: 
Szacunkowa wartość zamówienia wynosi powyżej 200 000 EUR. Wartość przedmiotowego 
zamówienia w PLN została wskazana poniżej. 
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 141 303,00 PLN 
II.2.2)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.3)Informacje o wznowieniach 
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak 
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji 



Okres w miesiącach: 6 (od udzielenia zamówienia) 

Informacje o częściach zamówienia 

Część nr: 1 Nazwa: Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków z założeniem 
ewidencji budynków i lokali dla obiektu I - obręby nr nr: 50, 51, 52, 53, 63 - położonego w 
jednostce ewidencyjnej Śródmieście 
1)Krótki opis 
1. Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków 
z założeniem ewidencji budynków i lokali dla obiektu I - obręby nr nr: 50, 51, 52, 53, 63 - 
położonego w jednostce ewidencyjnej Śródmieście obejmująca: 
Etap I. 
1) Przeprowadzenie analizy danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno - prawnej 
pozyskanej z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, w tym z zasobu Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK) pod względem dokładności, 
aktualności i kompletności w celu określenia przydatności powyższych danych do wykonania 
prac związanych z niniejszym zamówieniem. 
2) Weryfikację terenową (wywiad) i porównanie sytuacji w terenie z istniejącą bazą danych 
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
3) Geodezyjne pomiary terenowe oraz pozyskanie niezbędnych informacji dotyczących 
danych podmiotowych oraz atrybutów opisowych w zakresie określonym przez warunki 
techniczne określone w załączniku nr 1 do wzoru umowy. 
4) Kontrolę przez Inspektora Nadzoru plików dgn obrazujących wyniki opracowania. 
5) Uzupełnienie bazy danych części opisowej i bufora części graficznej o dane dotyczące 
gruntów, budynków i lokali oraz pozostałej treści bazy danych powiatowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego związanej z budynkami i działkami ewidencyjnymi. 
6) Kontrolę topologii oraz synchronizację pozostałej treści obiektowej mapy zasadniczej po 
wprowadzeniu zmian wynikających z realizacji przedmiotu niniejszej umowy (zmiana 
geometrii budynków, korekta położenia sytuacyjnego ogrodzeń na skutek wykonanych 
pomiarów). 
7) Przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnego projektu operatu modernizacji do 
kontroli. 
Etap II. 
1) Wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego ewidencji 
gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpatrzenie uwag 
zgłoszonych przez strony. 
2) Po pozytywnym wyniku kontroli przeprowadzonej przez Inspektora Nadzoru nastąpi 
zaktualizowanie przez niego bazy danych ewidencyjnych w systemie informatycznym V-
System w oparciu o uzyskane dane. 
3) Końcowa kontrola i przyjęcie operatu ewidencyjnego przez Inspektora Nadzoru do 
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami - 
stanowiący załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej 
"specyfikacją". 
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac objętych zakresem zamówienia 
podwykonawcom. 
4. Zamawiający wymaga udzielenia - w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 
wzoru umowy - co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia na 
warunkach podanych we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do wzoru umowy. 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 



71355000 

3)Wielkość lub zakres 
Wartość zamówienia w części 1 została oszacowana na kwotę 205 976,00 PLN. 
Szacunkowa wartość bez VAT: 205 976,00 PLN 
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia 
Okres w miesiącach: 6 (od udzielenia zamówienia) 
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
A) W pkt 2) powyżej - Wspólny Słownik Zamówień (CPV) w pozycji słownik uzupełniający 
winno być: 72.31.00.00-1 - usługi przetwarzania danych. 
B) W pkt 4) powyżej - Czas trwania zamówienia lub termin realizacji winno być: od dnia 
zawarcia umowy do dnia 2.11.2012 r. w tym: 
1) dla etapu I - od dnia zawarcia umowy do dnia 30.9.2012 r. 
2) dla etapu II - do dnia 23.11.2012 r. 
Część nr: 2 Nazwa: Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków z założeniem 
ewidencji budynków i lokali dla obiektu II - obręb nr: 8 - położonego w jednostce 
ewidencyjnej Śródmieście 
1)Krótki opis 
1. Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków 
z założeniem ewidencji budynków i lokali dla obiektu II - obręb nr: 8 - położonego w 
jednostce ewidencyjnej Śródmieście obejmująca: 
Etap I. 
1) Przeprowadzenie analizy danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno - prawnej 
pozyskanej z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, w tym z zasobu Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK) pod względem dokładności, 
aktualności i kompletności w celu określenia przydatności powyższych danych do wykonania 
prac związanych z niniejszym zamówieniem. 
2) Weryfikację terenową (wywiad) i porównanie sytuacji w terenie z istniejącą bazą danych 
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
3) Geodezyjne pomiary terenowe oraz pozyskanie niezbędnych informacji dotyczących 
danych podmiotowych oraz atrybutów opisowych w zakresie określonym przez warunki 
techniczne określone w załączniku nr 1 do wzoru umowy. 
4) Kontrolę przez Inspektora Nadzoru plików dgn obrazujących wyniki opracowania. 
5) Uzupełnienie bazy danych części opisowej i bufora części graficznej o dane dotyczące 
gruntów, budynków i lokali oraz pozostałej treści bazy danych powiatowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego związanej z budynkami i działkami ewidencyjnymi. 
6) Kontrolę topologii oraz synchronizację pozostałej treści obiektowej mapy zasadniczej po 
wprowadzeniu zmian wynikających z realizacji przedmiotu niniejszej umowy (zmiana 
geometrii budynków, korekta położenia sytuacyjnego ogrodzeń na skutek wykonanych 
pomiarów). 
7) Przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnego projektu operatu modernizacji do 
kontroli. 
Etap II. 
1) Wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego ewidencji 
gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpatrzenie uwag 
zgłoszonych przez strony. 
2) Po pozytywnym wyniku kontroli przeprowadzonej przez Inspektora Nadzoru nastąpi 
zaktualizowanie przez niego bazy danych ewidencyjnych w systemie informatycznym V-
System w oparciu o uzyskane dane. 



3) Końcowa kontrola i przyjęcie operatu ewidencyjnego przez Inspektora Nadzoru do 
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami - 
stanowiący załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej 
"specyfikacją". 
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac objętych zakresem zamówienia 
podwykonawcom. 
4. Zamawiający wymaga udzielenia - w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 
wzoru umowy - co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia na 
warunkach podanych we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do wzoru umowy. 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

71355000 

3)Wielkość lub zakres 
Wartość zamówienia w części 2 została oszacowana na kwotę 115 134,00 PLN. 
Szacunkowa wartość bez VAT: 115 134,00 PLN 
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia 
Okres w miesiącach: 6 (od udzielenia zamówienia) 
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
A) W pkt 2) powyżej - Wspólny Słownik Zamówień (CPV) w pozycji słownik uzupełniający 
winno być: 72.31.00.00-1 - usługi przetwarzania danych. 
B) W pkt 4) powyżej - Czas trwania zamówienia lub termin realizacji winno być: od dnia 
zawarcia umowy do dnia 23.11.2012 r. w tym: 
1) dla etapu I - od dnia zawarcia umowy do dnia 30.9.2012 r. 
2) dla etapu II - do dnia 23.11.2012 r. 
Część nr: 3 Nazwa: Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków z założeniem 
ewidencji budynków i lokali dla obiektu III - obręb nr: 17 - położonego w jednostce 
ewidencyjnej Śródmieście 
1)Krótki opis 
1. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków 
z założeniem ewidencji budynków i lokali dla obiektu III - obręb nr: 17 - położonego w 
jednostce ewidencyjnej Śródmieście obejmująca: 
Etap I. 
1) Przeprowadzenie analizy danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno - prawnej 
pozyskanej z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, w tym z zasobu Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK) pod względem dokładności, 
aktualności i kompletności w celu określenia przydatności powyższych danych do wykonania 
prac związanych z niniejszym zamówieniem. 
2) Weryfikację terenową (wywiad) i porównanie sytuacji w terenie z istniejącą bazą danych 
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
3) Geodezyjne pomiary terenowe oraz pozyskanie niezbędnych informacji dotyczących 
danych podmiotowych oraz atrybutów opisowych w zakresie określonym przez warunki 
techniczne określone w załączniku nr 1 do wzoru umowy. 
4) Kontrolę przez Inspektora Nadzoru plików dgn obrazujących wyniki opracowania. 
5) Uzupełnienie bazy danych części opisowej i bufora części graficznej o dane dotyczące 
gruntów, budynków i lokali oraz pozostałej treści bazy danych powiatowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego związanej z budynkami i działkami ewidencyjnymi. 
6) Kontrolę topologii oraz synchronizację pozostałej treści obiektowej mapy zasadniczej po 



wprowadzeniu zmian wynikających z realizacji przedmiotu niniejszej umowy (zmiana 
geometrii budynków, korekta położenia sytuacyjnego ogrodzeń na skutek wykonanych 
pomiarów). 
7) Przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnego projektu operatu modernizacji do 
kontroli. 
Etap II. 
1) Wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego ewidencji 
gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpatrzenie uwag 
zgłoszonych przez strony. 
2) Po pozytywnym wyniku kontroli przeprowadzonej przez Inspektora Nadzoru nastąpi 
zaktualizowanie przez niego bazy danych ewidencyjnych w systemie informatycznym V-
System w oparciu o uzyskane dane. 
3) Końcowa kontrola i przyjęcie operatu ewidencyjnego przez Inspektora Nadzoru do 
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami - 
stanowiący załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej 
"specyfikacją". 
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac objętych zakresem zamówienia 
podwykonawcom. 
4. Zamawiający wymaga udzielenia - w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 
wzoru umowy - co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia na 
warunkach podanych we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do wzoru umowy. 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

71355000 

3)Wielkość lub zakres 
Wartość zamówienia w części 3 została oszacowana na kwotę 182 431,00 PLN. 
Szacunkowa wartość bez VAT: 182 431,00 PLN 
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia 
Okres w miesiącach: 6 (od udzielenia zamówienia) 
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
A) W pkt 2) powyżej - Wspólny Słownik Zamówień (CPV) w pozycji słownik uzupełniający 
winno być: 72.31.00.00-1 - usługi przetwarzania danych. 
B) W pkt 4) powyżej - Czas trwania zamówienia lub termin realizacji winno być: od dnia 
zawarcia umowy do dnia 23.11.2012 r. w tym: 
1) dla etapu I - od dnia zawarcia umowy do dnia 30.9.2012 r. 
2) dla etapu II - do dnia 23.11.2012 r. 
Część nr: 4 Nazwa: Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków z założeniem 
ewidencji budynków i lokali dla obiektu IV - obręb nr: 6 - położonego w jednostce 
ewidencyjnej Śródmieście 
1)Krótki opis 
1. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków 
z założeniem ewidencji budynków i lokali dla obiektu IV - obręb nr: 6 - położonego w 
jednostce ewidencyjnej Śródmieście obejmująca: 
Etap I. 
1) Przeprowadzenie analizy danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno - prawnej 
pozyskanej z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, w tym z zasobu Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK) pod względem dokładności, 



aktualności i kompletności w celu określenia przydatności powyższych danych do wykonania 
prac związanych z niniejszym zamówieniem. 
2) Weryfikację terenową (wywiad) i porównanie sytuacji w terenie z istniejącą bazą danych 
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
3) Geodezyjne pomiary terenowe oraz pozyskanie niezbędnych informacji dotyczących 
danych podmiotowych oraz atrybutów opisowych w zakresie określonym przez warunki 
techniczne określone w załączniku nr 1 do wzoru umowy. 
4) Kontrolę przez Inspektora Nadzoru plików dgn obrazujących wyniki opracowania. 
5) Uzupełnienie bazy danych części opisowej i bufora części graficznej o dane dotyczące 
gruntów, budynków i lokali oraz pozostałej treści bazy danych powiatowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego związanej z budynkami i działkami ewidencyjnymi. 
6) Kontrolę topologii oraz synchronizację pozostałej treści obiektowej mapy zasadniczej po 
wprowadzeniu zmian wynikających z realizacji przedmiotu niniejszej umowy (zmiana 
geometrii budynków, korekta położenia sytuacyjnego ogrodzeń na skutek wykonanych 
pomiarów). 
7) Przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnego projektu operatu modernizacji do 
kontroli. 
Etap II. 
1) Wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego ewidencji 
gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpatrzenie uwag 
zgłoszonych przez strony. 
2) Po pozytywnym wyniku kontroli przeprowadzonej przez Inspektora Nadzoru nastąpi 
zaktualizowanie przez niego bazy danych ewidencyjnych w systemie informatycznym V-
System w oparciu o uzyskane dane. 
3) Końcowa kontrola i przyjęcie operatu ewidencyjnego przez Inspektora Nadzoru do 
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami - 
stanowiący załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej 
"specyfikacją". 
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac objętych zakresem zamówienia 
podwykonawcom. 
4. Zamawiający wymaga udzielenia - w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 
wzoru umowy - co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia na 
warunkach podanych we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do wzoru umowy. 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

71355000 

3)Wielkość lub zakres 
Wartość zamówienia w części 4 została oszacowana na kwotę 235 122,00 PLN. 
Szacunkowa wartość bez VAT: 235 122,00 PLN 
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia 
Okres w miesiącach: 6 (od udzielenia zamówienia) 
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
A) W pkt 2) powyżej - Wspólny Słownik Zamówień (CPV) w pozycji słownik uzupełniający 
winno być: 72.31.00.00-1 - usługi przetwarzania danych. 
B) W pkt 4) powyżej - Czas trwania zamówienia lub termin realizacji winno być: od dnia 
zawarcia umowy do dnia 23.11.2012 r. w tym: 



1) dla etapu I - od dnia zawarcia umowy do dnia 30.9.2012 r. 
2) dla etapu II - do dnia 23.11.2012 r. 
Część nr: 5 Nazwa: Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków z założeniem 
ewidencji budynków i lokali dla obiektu V - obręb nr: 7 - położonego w jednostce 
ewidencyjnej Śródmieście 
1)Krótki opis 
1. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków 
z założeniem ewidencji budynków i lokali dla obiektu V - obręb nr: 7 - położonego w 
jednostce ewidencyjnej Śródmieście obejmująca: 
Etap I. 
1) Przeprowadzenie analizy danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno - prawnej 
pozyskanej z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, w tym z zasobu Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK) pod względem dokładności, 
aktualności i kompletności w celu określenia przydatności powyższych danych do wykonania 
prac związanych z niniejszym zamówieniem. 
2) Weryfikację terenową (wywiad) i porównanie sytuacji w terenie z istniejącą bazą danych 
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
3) Geodezyjne pomiary terenowe oraz pozyskanie niezbędnych informacji dotyczących 
danych podmiotowych oraz atrybutów opisowych w zakresie określonym przez warunki 
techniczne określone w załączniku nr 1 do wzoru umowy. 
4) Kontrolę przez Inspektora Nadzoru plików dgn obrazujących wyniki opracowania. 
5) Uzupełnienie bazy danych części opisowej i bufora części graficznej o dane dotyczące 
gruntów, budynków i lokali oraz pozostałej treści bazy danych powiatowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego związanej z budynkami i działkami ewidencyjnymi. 
6) Kontrolę topologii oraz synchronizację pozostałej treści obiektowej mapy zasadniczej po 
wprowadzeniu zmian wynikających z realizacji przedmiotu niniejszej umowy (zmiana 
geometrii budynków, korekta położenia sytuacyjnego ogrodzeń na skutek wykonanych 
pomiarów). 
7) Przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnego projektu operatu modernizacji do 
kontroli. 
Etap II. 
1) Wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego ewidencji 
gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpatrzenie uwag 
zgłoszonych przez strony. 
2) Po pozytywnym wyniku kontroli przeprowadzonej przez Inspektora Nadzoru nastąpi 
zaktualizowanie przez niego bazy danych ewidencyjnych w systemie informatycznym V-
System w oparciu o uzyskane dane. 
3) Końcowa kontrola i przyjęcie operatu ewidencyjnego przez Inspektora Nadzoru do 
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami - 
stanowiący załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej 
"specyfikacją". 
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac objętych zakresem zamówienia 
podwykonawcom. 
4. Zamawiający wymaga udzielenia - w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 
wzoru umowy - co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia na 
warunkach podanych we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do wzoru umowy. 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

71355000 



3)Wielkość lub zakres 
Wartość zamówienia w części 5 została oszacowana na kwotę 44 066,00 PLN. 
Szacunkowa wartość bez VAT: 44 066,00 PLN 
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia 
Okres w miesiącach: 6 (od udzielenia zamówienia) 
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
A) W pkt 2) powyżej - Wspólny Słownik Zamówień (CPV) w pozycji słownik uzupełniający 
winno być: 72.31.00.00-1 - usługi przetwarzania danych. 
B) W pkt 4) powyżej - Czas trwania zamówienia lub termin realizacji winno być: od dnia 
zawarcia umowy do dnia 23.11.2012 r. w tym: 
1) dla etapu I - od dnia zawarcia umowy do dnia 30.9.2012 r. 
2) dla etapu II - do dnia 23.11.2012 r. 
Część nr: 6 Nazwa: Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków z założeniem 
ewidencji budynków i lokali dla obiektu VI - obręb nr: 5 - położonego w jednostce 
ewidencyjnej Śródmieście 
1)Krótki opis 
1. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków 
z założeniem ewidencji budynków i lokali dla obiektu VI - obręb nr: 5 - położonego w 
jednostce ewidencyjnej Śródmieście obejmująca: 
Etap I. 
1) Przeprowadzenie analizy danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno - prawnej 
pozyskanej z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, w tym z zasobu Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK) pod względem dokładności, 
aktualności i kompletności w celu określenia przydatności powyższych danych do wykonania 
prac związanych z niniejszym zamówieniem. 
2) Weryfikację terenową (wywiad) i porównanie sytuacji w terenie z istniejącą bazą danych 
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
3) Geodezyjne pomiary terenowe oraz pozyskanie niezbędnych informacji dotyczących 
danych podmiotowych oraz atrybutów opisowych w zakresie określonym przez warunki 
techniczne określone w załączniku nr 1 do wzoru umowy. 
4) Kontrolę przez Inspektora Nadzoru plików dgn obrazujących wyniki opracowania. 
5) Uzupełnienie bazy danych części opisowej i bufora części graficznej o dane dotyczące 
gruntów, budynków i lokali oraz pozostałej treści bazy danych powiatowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego związanej z budynkami i działkami ewidencyjnymi. 
6) Kontrolę topologii oraz synchronizację pozostałej treści obiektowej mapy zasadniczej po 
wprowadzeniu zmian wynikających z realizacji przedmiotu niniejszej umowy (zmiana 
geometrii budynków, korekta położenia sytuacyjnego ogrodzeń na skutek wykonanych 
pomiarów). 
7) Przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnego projektu operatu modernizacji do 
kontroli. 
Etap II. 
1) Wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego ewidencji 
gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpatrzenie uwag 
zgłoszonych przez strony. 
2) Po pozytywnym wyniku kontroli przeprowadzonej przez Inspektora Nadzoru nastąpi 
zaktualizowanie przez niego bazy danych ewidencyjnych w systemie informatycznym V-
System w oparciu o uzyskane dane. 
3) Końcowa kontrola i przyjęcie operatu ewidencyjnego przez Inspektora Nadzoru do 
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 



2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami - 
stanowiący załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej 
"specyfikacją". 
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac objętych zakresem zamówienia 
podwykonawcom. 
4. Zamawiający wymaga udzielenia - w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 
wzoru umowy - co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia na 
warunkach podanych we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do wzoru umowy. 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

71355000 

3)Wielkość lub zakres 
Wartość zamówienia w części 6 została oszacowana na kwotę 358 574,00 PLN. 
Szacunkowa wartość bez VAT: 358 574,00 PLN 
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia 
Okres w miesiącach: 6 (od udzielenia zamówienia) 
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
A) W pkt 2) powyżej - Wspólny Słownik Zamówień (CPV) w pozycji słownik uzupełniający 
winno być: 72.31.00.00-1 - usługi przetwarzania danych. 
B) W pkt 4) powyżej - Czas trwania zamówienia lub termin realizacji winno być: od dnia 
zawarcia umowy do dnia 23.11.2012 r. w tym: 
1) dla etapu I - od dnia zawarcia umowy do dnia 30.9.2012 r. 
2) dla etapu II - do dnia 23.11.2012 r. 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 

III.1)Warunki dotyczące zamówienia 
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: 
Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w 
wysokości: 
1) część 1 - 2 500,00 PLN, 
2) część 2 - 1 400,00 PLN, 
3) część 3 - 2 200,00 PLN, 
4) część 4 - 2 800,00 PLN, 
5) część 5 - 700,00 PLN, 
6) część 6 - 4 400,00 PLN. 
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do 
odpowiednich przepisów je regulujących: 
Zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji. 
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone 
zamówienie: 
Nie dotyczy. 
III.1.4)Inne szczególne warunki 
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie 
III.2)Warunki udziału 
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do 
rejestru zawodowego lub handlowego 



Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W 
postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą". 
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 
Ocena spełniania przez Wykonawców warunków - o których mowa w pkt III.2.1) ppkt 1 
ogłoszenia powyżej - zostanie dokonana w oparciu o dokument wymieniony w punkcie A) lit. 
a) poniżej, a warunku, o którym mowa w pkt III.2.1) ppkt 2 ogłoszenia powyżej - zostanie 
dokonana w oparciu o dokumenty wymienione w punkcie A) lit. b)-g) poniżej. 
A) Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie: 
— w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy: 
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy [załącznik nr 2A (część I) do specyfikacji] 
albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia [załącznik nr 2B (część I) do specyfikacji], 
— w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy: 
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - 
wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy [załącznik nr 2A (część II) do specyfikacji] albo przez Pełnomocnika 
reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
[załącznik nr 2B (część II) do specyfikacji], 
c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy składane 
zgodnie z pkt A lit. b) powyżej, 
d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, 
e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne 
i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, 
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, 
Uwaga! Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich 
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania 
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w 
przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - 



zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób, 
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 
B) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz nie 
podleganie wykluczeniu Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za 
granicą. 
1. Gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.2.1) A) lit. c) - g) powyżej składa: 
1.1. dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
1.2. dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, 
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 
1.3. dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania 
się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 
1.4. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.2.1) B).1. 
ogłoszenia powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa 
III.2.3)Kwalifikacje techniczne 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 
A) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i 
doświadczenie tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w 
postępowaniu - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - należycie 
wykonali: 
1. co najmniej 1 pracę dotyczącą tematyki w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i 
budynków, 
2. wykonali co najmniej 20 opracowań w zakresie ewidencji gruntów lub rozgraniczeń lub 
podziałów nieruchomości (gruntów), do których sporządzili dokumentację do celów 
prawnych, przy czym każde z opracowań obejmowało co najmniej 20 działek pierwotnych. 
B) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia w tym co najmniej 4 osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe 
do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 
określonym w art. 43 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 



(teks jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) oraz minimum 5 letni staż 
pracy w zakresie geodezji i kartografii po uzyskaniu uprawnień zawodowych oraz wykonali 
lub brali udział w wykonaniu opracowań geodezyjnych w co najmniej jednym z niżej 
wymienionych zakresów: 
a) modernizacji ewidencji gruntów i budynków, 
b) opracowań ewidencyjnych wymienionych w sekcji III.2.3)A) ppkt 2 ogłoszenia powyżej. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował takim zespołem wykwalifikowanych 
osób, które będą realizowały zamówienie, aby osoby te posiadały doświadczenie łącznie we 
wszystkich zakresach wymienionych w sekcji III.2.3)B) lit a) i b) ogłoszenia powyżej. 
Uwaga 1: zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 
Ocena spełniania przez Wykonawców warunków - o których mowa w pkt III.2.3) A) ppkt 1-2 
ogłoszenia powyżej - zostanie dokonana w oparciu o dokumenty wymienione w punkcie C) 
lit. a), b) i d) ogłoszenia poniżej, a warunku, o którym mowa w pkt III.2.3) B) ogłoszenia 
powyżej - zostanie dokonana w oparciu o dokumenty wymienione w punkcie C) lit. c) i d) 
ogłoszenia poniżej. 
C) Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie: 
a) wykaz wykonanych usług - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) z 
podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - sporządzony wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do specyfikacji, na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w pkt 
III.2.3) A) ppkt 1-2 ogłoszenia powyżej, 
b) dokumenty potwierdzające, że usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej w 
pkt. III.2.3) C) lit a), zostały wykonane należycie, 
c) wykaz osób, które będą wykonywały usługi na potwierdzenie spełniania warunku, o 
którym mowa pkt III.2.3) B) ogłoszenia powyżej wraz z informacją na temat kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji. 
d) dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku 
polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, w 
szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
wraz z wykazaniem, że zobowiązanie to zostało podpisane przez osoby uprawnione (np. 
dokumenty rejestrowe, pełnomocnictwa) - jeżeli dotyczy. 
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi 
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu 
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak 
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: 
Osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w 
dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 
17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (teks jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 
1287 z późn. zm.). 
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi 



Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób 
odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak 

Sekcja IV: Procedura 

IV.1)Rodzaj procedury 
IV.1.1)Rodzaj procedury 
Otwarta 
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert 
lub do udziału 
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu 
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia 
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia 
Najniższa cena 
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej 
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie 
IV.3)Informacje administracyjne 
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 
OR-10.271.31.2012 
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia 
nie 
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu 
opisowego 
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do 
dokumentów: 30.4.2012 - 13:30 
Dokumenty odpłatne: tak 
Podać cenę: 6,10 PLN 
Warunki i sposób płatności: Gotówką w kasie w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem 
pocztowym lub przelewem na rachunek Zamawiającego 64 1240 4722 1111 0000 4849 0184. 

Uwaga: specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można pobrać 
bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.bip.krakow.pl/. 

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
30.4.2012 - 13:30 
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym 
kandydatom 
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu 
polski. 
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) 
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert 
Data: 30.4.2012 - 14:00 

Miejscowość:  

Budynek Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, w Sali im. J. Dietla, 
POLSKA. 



Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia 
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
VI.3)Informacje dodatkowe 
A) Oprócz dokumentów określonych w pkt. III.2) ogłoszenia Wykonawca ma obowiązek 
złożyć w ofercie: 
a) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji; 
b) pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do 
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca 
Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona 
do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej. 
B) W sekcji II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) w pozycji słownik uzupełniający 
winno być: 72.31.00.00-1 - usługi przetwarzania danych. 
C) W sekcji II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji winno być: od dnia zawarcia 
umowy do dnia 23.11.2012 r. w tym: 
1) dla etapu I - od dnia zawarcia umowy do dnia 30.9.2012 r. 
2) dla etapu II - do dnia 23.11.2012 r. 
D) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 
ust. 1 ustawy: 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. 
członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy; 
2. w takim przypadku - oprócz dokumentów wymienionych w pkt III.2.1) A) lit. a)-g), pkt 
III.2.3)C) lit. a)-d) oraz VI.3)A) lit. a) i b) ogłoszenia - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa 
ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt VI.3).D).1. ogłoszenia. 
Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone 
wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 
3. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają: 
3.1. każdy z osobna dotyczące ich dokumenty wymienione w punktach III.2.1)A) lit c)- g); 
3.2. oświadczenie Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (pkt III.2.1)A) lit a) i b) ogłoszenia) - wg załącznika 2 B do specyfikacji; 
3.3. dokumenty wskazane w pkt III.2.3)C) lit. a)-c) składają ci z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy spełniają warunek, na potwierdzenie 
którego wymagany jest dany dokument. 
3.4. dokument wskazany w pkt III.2.3)C) lit. d) - jeżeli dotyczy. 
3.5. dokumenty, o których mowa w pkt. VI.3)A) lit. a) i b) ogłoszenia. 
3.6. Uwaga: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt III.2.3) w zastrzeżeniu pn.: "Uwaga 1", 
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 
VI.4)Procedury odwoławcze 



VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Krajowa Izba Odwoławcza 
ul. Postępu 17 a 
02-676 Warszawa 
POLSKA 
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.: +48 224587777 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587700 

VI.4.2)Składanie odwołań 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 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. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie 
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie do 10 dni od 
dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia 
- jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni od dnia 
przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - 
jeżeli została przesłana w inny sposób lub w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej (jeśli dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub/i 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać sięz jego treścią przed upływem tego 
terminu. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia 
otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego. 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 Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz Wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie. Zamawiający lub odwołujący, może zgłosić opozycję przeciw 
przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

jak w pkt VI.4) ogłoszenia powyżej 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
20.3.2012 
 


