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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
Osoba do kontaktów: Ewa Wedler
50-411 Wrocław
POLSKA
E-mail: zamowienia.publiczne@umwd.pl
Faks: +48 717769702
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.umwd.dolnyslask.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:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
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:
Wdrożenie Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP) dla potrzeb udostępniania zbiorów
danych Bazy Danych Topograficznych (TBD) poprzez uruchomienie aplikacji internetowej
oraz włączenie zbiorów danych Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej we Wrocławiu (WODGiK) oraz Dolnośląskiego Systemu Informacji
Przestrzennej (DSIP) do utworzonej IIP wraz z świadczeniem wsparcia technicznego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kod NUTS
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 wdrożenie Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP) dla
potrzeb udostępniania zbiorów danych Bazy Danych Topograficznych (TBD) poprzez
uruchomienie aplikacji internetowej oraz włączenie zbiorów danych Wojewódzkiego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrocławiu (WODGiK) oraz Dolnośląskiego
Systemu Informacji Przestrzennej (DSIP) do utworzonej IIP wraz z świadczeniem wsparcia
technicznego.
2. Zamówienie składa się z trzech Etapów:
Etap I: wdrożenie Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP) dla potrzeb udostępniania
zbiorów danych Bazy Danych Topograficznych (TBD), poprzez uruchomienie aplikacji
internetowej w ramach realizowanego projektu, współfinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pod nazwą
„Budowa systemu Bazy Danych Topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu
Informacji Przestrzennej – II Etap realizacji”.
Etap II: Włączenie zbiorów danych Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej we Wrocławiu (WODGiK) oraz Dolnośląskiego Systemu Informacji
Przestrzennej (DSIP) do utworzonej IIP.
Etap III: świadczenie wsparcia technicznego dla utworzonej IIP przez okres 1 roku.
3. Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający
określił we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38221000, 72413000, 72611000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
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 bez VAT: 1 374 999,99 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 gr) na zasadach, które
Zamawiający określił w rozdziale VIII SIWZ.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do
odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie:
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. O
udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy oraz spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2
do SIWZ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Wykonawcy mogą złożyć to oświadczenie wspólnie na jednym dokumencie (oświadczenie
podpisane przez Pełnomocnika lub przez każdego z Wykonawców odrębnie) lub każdy z nich
na odrębnym dokumencie.
2) aktualnego odpisu 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, a w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentu wystawionego w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego, że nie otwarto jego likwidacji ani nie

ogłoszono upadłości – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy.
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający żąda dokumentu wystawionego w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego że nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia 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 – wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający żąda dokumentu wystawionego w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego że nie zalega z uiszczaniem 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. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, a w przypadku Wykonawcy mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaświadczenia
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,
wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 9 ustawy, a w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentu wystawionego w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego, że nie orzeczono wobec niego zakazu
ubiegania się o zamówienie, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokumenty, o których mowa w pkt 2.2) – 2.6), zostają złożone w ofercie przez każdego z nich
(wystawione odpowiednio na każdego z tych Wykonawców).
4. 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.
5. 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 2.2) – 2.6)
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. Terminy wystawienia stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
7. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (o
których mowa w pkt. 1), Zamawiający żąda oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy mogą złożyć
oświadczenie wspólnie na jednym dokumencie (oświadczenie podpisane przez Pełnomocnika
lub przez każdego z Wykonawców odrębnie) lub każdy z nich na odrębnym dokumencie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie
zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. W celu
wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający
żąda oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, Wykonawcy mogą złożyć oświadczenie wspólnie na jednym
dokumencie (oświadczenie podpisane przez Pełnomocnika lub przez każdego z Wykonawców
odrębnie) lub każdy z nich na odrębnym dokumencie.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia,
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Wykonawcy mogą złożyć oświadczenie wspólnie na jednym dokumencie
(oświadczenie podpisane przez Pełnomocnika lub przez każdego z Wykonawców odrębnie)
lub każdy z nich na odrębnym dokumencie.
2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia ich działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do
SIWZ).
3) dokumentów potwierdzających, że usługi przedstawione w wykazie, o którym mowa w

ppkt. 2), zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje, protokoły odbioru).
4) wykazu osób, które uczestniczyć będą w realizacji zamówienia, wymienionych w rozdziale
V pkt. 1.3) SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór
wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący wiedzy i doświadczenia spełniają
Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia ich działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonali:
A. Co najmniej dwie usługi, z których każda:
1) jest o wartości minimum 150 000 PLN brutto oraz
2) obejmuje swoim zakresem wdrożenie aplikacji klienta usług danych przestrzennych, która
to aplikacja:
a) została wdrożona jako aplikacja webowa publicznie dostępna za pośrednictwem
popularnych przeglądarek internetowych i nie wymagająca instalowania jakichkolwiek
dodatkowych aplikacji (plug-in) oraz
b) ma możliwość dodawania i nakładania na siebie jednocześnie wielu rozproszonych
zbiorów danych przestrzennych w standardach OGC i WMS i WFS oraz natywnych
standardach REST, w tym usług przeglądania wspierających wydajne metody publikacji
danych mapowych w oparciu o kafelkowanie obrazu oraz
c) stosuje usługi REST wspierające bezpośrednią edycję obiektów przestrzennych w bazie
danych przez Internet oraz wspierające operacje dodawania, usuwania i modyfikacji obiektów
oraz
d) stosuje usługi REST dla analiz geometrycznych wspierających operacje obliczeń geometrii
obiektów tj. tworzenie bufora i generalizacja i obliczanie powierzchni i długości i łączenie
obiektów i dzielenie obiektów poprzez przecięcie i zmiana odwzorowania oraz
e) posiada zintegrowanego klienta usługi CSW pozwalającego na wyszukanie i przeglądanie
metadanych zbiorów danych i usług oraz przeglądanie zasięgów zbiorów w oknie mapy oraz
dodawanie wyszukanych usług WMS z listy rezultatów.
Przynajmniej jedna usługa musi dotyczyć publikacji zbiorów danych państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
B. Co najmniej dwie usługi, z których:
1) przynajmniej jedna jest o wartości zamówienia minimum 50 000 PLN brutto oraz
2) każda obejmuje swoim zakresem wdrożenie publicznie dostępnej usługi wyszukiwania,
która to usługa wyszukiwania:
a) zawiera klienta usługi pozwalającego na wyszukiwanie metadanych dla zbiorów i usług, w
tym rozproszonych (z zewnętrznych katalogów metadanych) oraz przeglądanie wyników oraz
b) zawiera zintegrowany edytor metadanych umożliwiający tworzenie i edycję metadanych
(zgodnych z normami ISO 19115, 19119, 19139 oraz profilem INSPIRE) oraz publikację
metadanych w katalogu oraz
c) wspiera standard CSW w wersji 2.0.2 z profilem aplikacyjnym ISO w wersji 1.0. (wsparcie
wszystkich operacji, w tym getRecord z parametrem distributedSearch).
C. Co najmniej jedną usługę, o wartości zamówienia minimum 50 000 PLN brutto każda
obejmującą swoim zakresem wdrożenie narzędzi bezpieczeństwa w zakresie:
a) zarządzania użytkownikami systemu i ich uprawnieniami w oparciu o centralne
repozytorium użytkowników oraz
b) publikacji usług zabezpieczonych stosujących ograniczenia dla serwisów WMS i REST w
zakresie dostępności poszczególnych warstw, operacji na serwisach oraz zasięgu
przestrzennego.

D. Co najmniej jedną usługę obejmującą swoim zakresem wdrożenie serwera usług danych
przestrzennych w zakresie:
a) publikacji usług WMS i WFS oraz
b) publikacji usług REST wspierających bezpośrednią edycję obiektów przestrzennych w
bazie danych przez Internet wspierających operacje dodawania, usuwania, modyfikacji
obiektów oraz
c) publikacji usług REST dla analiz geometrycznych wspierających operacje obliczeń
geometrii obiektów tj. tworzenie bufora i generalizacja i obliczanie powierzchni i długości i
łączenie obiektów i dzielenie obiektów poprzez przecięcie i zmiana odwzorowania oraz
d) publikacji usług REST przeglądania danych wspierających wydajne metody kafelkowania
obrazu.
Usługi a), c) i d) muszą być wdrożone jako usługi publicznie dostępne.
2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym spełniają Wykonawcy, którzy dysponują bądź będą dysponować:
1. co najmniej 1 osobą posiadającą znajomość administrowania bazą danych ORACLE 11g
potwierdzoną certyfikatem Oracle database 11g administrator (ekspert nr 1),
2. co najmniej 2 osobami posiadającymi znajomość użytkowania ArcGIS Server od wersji 10
potwierdzoną certyfikatem autoryzowanego szkolenia producenta oprogramowania (ekspert
nr 2 i ekspert nr3),
3. co najmniej 1 osobą posiadającą znajomość w zakresie wdrażania usługi wyszukiwania
CSW OGC potwierdzoną certyfikatem autoryzowanego szkolenia producenta
oprogramowania (ekspert nr 4),
4. co najmniej 2 osobami posiadającymi znajomość administrowania ArcGIS Server od wersji
10 w oparciu o bazę danych Oracle potwierdzoną certyfikatem autoryzowanego szkolenia
producenta oprogramowania w zakresie administrowania ArcGIS Server/Oracle DB (ekspert
nr 5 i ekspert nr 6),
5. co najmniej 1 osobą posiadającą znajomość instalacji i konfiguracji rozszerzenia ArcGIS
Server for INSPIRE potwierdzoną certyfikatem autoryzowanego szkolenia producenta
oprogramowania w zakresie instalacji i konfiguracji (ekspert nr 7),
6. co najmniej 1 osobą posiadającą znajomość instalacji i konfiguracji rozszerzenia ArcGIS
Data Interoperability potwierdzoną certyfikatem autoryzowanego szkolenia producenta
oprogramowania (ekspert nr 8),
7. co najmniej 1 osobą posiadającą znajomość instalacji i konfiguracji rozszerzenia ArcGIS
Image Server potwierdzoną certyfikatem autoryzowanego szkolenia producenta
oprogramowania (ekspert nr 9).
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. kwalifikacji.
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: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób
odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
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
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone
poniżej
1. Cena. Waga 80
2. Termin realizacji zamówienia. Waga 20
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:
DU-Z.272.8.2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu
opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.3.2012 - 09:30
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: 12.3.2012 - 10:00
Miejscowość:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, J. Słowackiego 12-14, 50-411
Wrocław, 122a (wejście od ul. Mazowieckiej 15), 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: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt: „Budowa

systemu Bazy Danych Topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji
Przestrzennej – II etap realizacji”.
VI.3)Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia:
Etap I - do 12 tygodni od dnia podpisania umowy,
Etap II - do 12 tygodni od zakończenia Etapu I,
Etapu III - 1 rok od zakończenia Etapu II.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami Działu VI
rozdziału 2 ustawy z dnia 29.1.2004r. Prawo zamówień publicznych.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31.1.2012

