Dz.U./S S8
11/01/2014
9597-2014-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

1/14

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:9597-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich
2014/S 008-009597
Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, Osoba do kontaktów: Krzysztof Strachota-Osiński,
Warszawa03-719, POLSKA. Tel.: +48 225979041. Faks: +48 225979043. E-mail: luiza.buze@mazovia.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 24.12.2013, 2013/S 249-436102)

Przedmiot zamówienia:
CPV:71222100, 71222200, 71354000, 71354300, 72314000
Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich
Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich
Usługi sporządzania map
Usługi badań katastralnych
Usługi gromadzenia oraz scalania danych
Zamiast:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest konwersja baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoszczebla
powiatowego - IV tura w ramach realizacji części zadania projektowego „Wsparcie prac związanychz przekształceniem
ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot.budynków oraz modernizacja tego
rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, pracezwiązane z przekształceniem do postaci
cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentówuzasadniających wpisy EGiB” w ramach projektu
„Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwamazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego
i gospodarki opartej na wiedzy poprzezstworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” na obszarze obejmującym
6 powiatów województwa mazowieckiego (warszawskiego zachodniego, miasta Płock, piaseczyńskiego, sokołowskiego,
żyrardowskiego,mińskiego).
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 159 380,81 PLN
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
część I – 38 000 PLN
część II – 6 000 PLN
część III – 58 000 PLN
część IV – 28 000 PLN
część V – 42 000 PLN
część VI – 14 000 PLN
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. Warunki udziału wpostępowaniu oraz
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadaniawiedzy
i doświadczenia Zamawiający uzna, że warunek, ten dla odpowiedniej części zamówienia zostałspełniony, jeżeli
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Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie zrealizował:
a)w przypadku części I zamówienia:
- co najmniej jedno zamówienie na wykonanie prac geodezyjnych modernizacji ewidencji gruntów
budynków,przeprowadzanej w trybie art. 24a Prawa geodezyjnego i kartograficznego przy czym łączna wartość
zamówieńnie może być mniejsza niż 750 000 PLN brutto (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt tysięcy i 00/100),
awartość każdego z wykazywanych zamówień nie może być mniejsza niż 250 000 PLN brutto (słownie złotych:dwieście
pięćdziesiąt tysięcy i 00/100),
- co najmniej jedno zamówienie na wykonanie: opracowania mapy zasadniczej w postaci wektorowej, lubkonwersji
analogowej mapy zasadniczej do postaci wektorowej lub opracowania mapy do celów projektowych w postaci wektorowej
lub opracowania BDOT 500 przy czym łączna wartość zamówienia nie może być mniejszaniż 550 000 PLN brutto
(słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt tysięcy i 00/100),
b) w przypadku części II zamówienia:
- co najmniej jedno zamówienie na wykonanie przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentów PaństwowegoZasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowego uzasadniających wpisy do EGiBoraz treść mapy
zasadniczej przy czym łączna wartość zamówień nie może być mniejsza niż 100 000 zł brutto(słownie złotych: sto tysięcy
i 00/100),
c) w przypadku części III zamówienia:
- co najmniej jedno zamówienie na wykonanie prac geodezyjnych modernizacji ewidencji gruntów i
budynków,przeprowadzanej w trybie art. 24a Prawa geodezyjnego i kartograficznego przy czym łączna wartość
zamówieńnie może być mniejsza niż 1 150 000 PLN brutto (słownie złotych: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy
i 00/100),a wartość każdego z wykazywanych zamówień nie może być mniejsza niż 300 000 PLN brutto (słownie
złotych:trzysta tysięcy i 00/100),
d) w przypadku części IV zamówienia:
- co najmniej jedno zamówienie na wykonanie prac geodezyjnych modernizacji ewidencji gruntów i
budynków,przeprowadzanej w trybie art. 24a Prawa geodezyjnego i kartograficznego przy czym łączna wartość
zamówieńnie może być mniejsza niż 550 000 PLN brutto (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt tysięcy i 00/100),
a wartośćkażdego z wykazywanych zamówień nie może być mniejsza niż 200 000 zł brutto (słownie złotych:
dwieścietysięcy i 00/100),
e) w przypadku części V zamówienia:
- co najmniej jedno zamówienie na wykonanie prac geodezyjnych modernizacji ewidencji gruntów i
budynków,przeprowadzanej w trybie art. 24a Prawa geodezyjnego i kartograficznego przy czym łączna wartość
zamówieńnie może być mniejsza niż 850 000 PLN brutto (słownie złotych: osiemset pięćdziesiąt tysięcy i 00/100),
awartość każdego z wykazywanych zamówień nie może być mniejsza niż 300 000 PLN brutto (słownie złotych:trzysta
tysięcy i 00/100),
-co najmniej jedno zamówienie na wykonanie: opracowania mapy zasadniczej w postaci wektorowej lubkonwersji
analogowej mapy zasadniczej do postaci wektorowej lub opracowania mapy do celów projektowych wpostaci wektorowej
lub opracowania BDOT 500 przy czym łączna wartość zamówienia nie może być mniejszaniż 650 000 PLN brutto
(słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt 00/100),
f) w przypadku części VI zamówienia:
- co najmniej jedno zamówienie na wykonanie prac geodezyjnych modernizacji ewidencji gruntów i
budynków,przeprowadzanej w trybie art. 24a Prawa geodezyjnego i kartograficznego przy czym łączna wartość
zamówieńnie może być mniejsza niż 300 000 zł brutto (słownie złotych: trzysta tysięcy i 00/100), a wartość każdegoz
wykazywanych zamówień nie może być mniejsza niż 100 000 PLN brutto (słownie złotych: sto tysięcy i00/100).
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W przypadku składania przez Wykonawcę ofert na kilka części zamówienia Zamawiający dopuszcza, aby dlawykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca miał możliwość wykazania tych samychzamówień dla różnych
części;
2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek ten za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować:
a) w przypadku części I zamówienia, 3 osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe, o których mowa w art.43 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr193, poz. 1287); b)w
przypadku części II zamówienia, 1 osobą posiadającą uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43pkt 1 i 2 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr193, poz. 1287),
c) w przypadku części III zamówienia, 4 osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe, o których mowa w art.43 pkt 1 i
2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr193, poz. 1287),
d) w przypadku części IV zamówienia, 2 osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe, o których mowa w art.43 pkt 1 i
2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr193, poz. 1287);
e) w przypadku części V zamówienia,
- 3 osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287);
- 1 osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
f) w przypadku części VI zamówienia:
- 3 osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287),
-1 osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
Zamawiający nie dopuszcza, aby dla wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi dorealizacji
zamówienia Wykonawca wykazywał te same osoby dla różnych części zamówienia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o realizację:
a) II części zamówienia dysponuje lub będzie dysponował skanerem o następujących, minimalnychparametrach:
- format co najmniej A3;
- rozdzielczość nie mniej niż 400 dpi;
- możliwość uzyskania zapisu w formacie PDF
b) V części zamówienia dysponuje lub będzie dysponował skanerem o następujących, minimalnychparametrach
- pozwalającym na skanowanie materiałów na sztywnych podkładach (blacha);
- format co najmniej A1;
- rozdzielczość co najmniej 400 dpi;
- możliwość uzyskania zapisu w formacie TIFF z kompresją CCITT G4/LZW
4) sytuacji finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność
kredytowąodpowiednio na kwotę :
a) dla I części zamówienia 800 000 PLN (osiemset tysięcy i 00/100);
b) dla II części zamówienia 100 000 PLN (sto tysięcy i 00/100);
c) dla III części zamówienia 1 200 000 PLN (jeden milion dwieście tysięcy i 00/100);
d) dla IV części zamówienia 600 000 PLN (sześćset tysięcy i 00/100);
e) dla V części zamówienia 900 000 PLN (dziewięćset tysięcy i 00/100);
f) dla VI części zamówienia 300 000 PLN (trzysta tysięcy i 00/100);
W przypadku ubiegania się o realizację więcej niż jednej części zamówienia kwoty sumują się.
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2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych dowykonania
zamówienia i zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnegołączących go z nimi
stosunków. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiająpełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania wpostępowaniu o udzielenie
zamówienia i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający dopuszczamożliwość
łącznego spełniania i dokumentowania warunków, o których mowa w ust. 1.
6. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 p.z.p.zachodzące choćby
względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców ubiegającychsię wspólnie o udzielenie
zamówienia.
7. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizydokumentów i
oświadczeń dołączonych do oferty wg formuły spełnia/nie spełnia.
§ 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnieniawarunków
udziału w postępowaniu
1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w § 1 ust. 1, Zamawiający żądanastępujących
dokumentów:
1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
2) wykazu wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto,przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów,czy zostały wykonane
należycie;
W przypadku, gdy w wykazach usług Wykonawca poda wartości w innych walutach niż PLN, Zamawiający dlaoceny
spełnienia warunków udziału w postępowaniu przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia ozamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie
usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenianiezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją opodstawie do
dysponowania tymi osobami ;
4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymaganeuprawnienia, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
5) wykazu skanerów wielkoformatowych, które będą wykorzystywane w celu realizacji zamówienia, zinformacjami na
temat ich podstawowych parametrów technicznych oraz informacją o podstawie dodysponowania tymi urządzeniami;
6) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiadarachunek,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,wystawionej nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7) jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacjifinansowej
wymaganych przez Zamawiającego może przedstawić inny dokument, który w wystarczającysposób potwierdza
spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku, o którym mowa odpowiednio w § 1ust. 1 pkt 4).
2. Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2) są:
1) poświadczenie, że usługa została wykonana należycie, wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługabyła
wykonywana;
2) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jestw stanie
uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1); 3) w przypadku, gdy usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w ust.
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1 pkt 2), zostały wcześniej wykonanena rzecz Województwa Mazowieckiego lub Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego wWarszawie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 1) i 2).
z zastrzeżeniem przepisu § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z2013
r. ,poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,w jakich te
dokumenty mogą być składane
3. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2), 3), 4), 5), 6) i 7) powinny zawierać pełen zakres informacji,pozwalający
Zamawiającemu dokonać jednoznacznej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału wpostępowaniu
wymienionych w § 1 ust. 1.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
wokolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 p.z.p., Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
2) informacji o przynależności bądź o nie przynależności do grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5p.z.p.;
3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw dowykluczenia w oparciu o
art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływemterminu składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca niezalega z
opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
naubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwegoorganu – wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 p.z.p.,wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 p.z.p.,wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
p.z.p.,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Dokumenty wymienione w ust. 4 pkt 3-8 składane są przez Wykonawcę w oryginale lub kopii poświadczonejza
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o którychmowa w
art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 p.z.p., mają miejsce zamieszkania poza terytorium RzeczypospolitejPolskiej, wykonawca
składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego alboadministracyjnego miejsca zamieszkania,
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 p.z.p., 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 sięje
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnymalbo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przednotariuszem. 7. W przypadku
Wykonawców występujących wspólnie do złożenia dokumentów wymienionych w ust. 4zobowiązany jest każdy z
Wykonawców występujących wspólnie (zależnie od statusu podmiotu).
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiastdokumentów, o których mowa w ust. 4:
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1) pkt 3 - 5 i pkt 7 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejscezamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości
wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 6 i 8 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkaniaalbo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11p.z.p.
9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 lit. b, powinien byćwystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentemzawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lubgospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 9
stosuje się odpowiednio.
11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lubmiejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwychorganów
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibęlub miejsce zamieszkania, z
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonegodokumentu.
12. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w § 5 ust. 1 specyfikacji polega nazasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p zamawiający wymaga złożenia(oryginału) pisemnego
oświadczenia tych podmiotów, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnychzasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
VI.3) Informacje dodatkowe:
4. Termin wykonania zamówienia:
1) dla I, III, IV, V, VI części zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jeśli termin 12 miesięcy od
dniapodpisania umowy upływa po 30 marca 2015 r., Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy do30
marca 2015 r.; 2) dla II części zamówienia 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jeśli termin 10 miesięcy od dnia
podpisaniaumowy upływa po 31 grudnia 2014 r., Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy do 31 grudnia
2014 r.
Informacje o częściach zamówienia:
Część nr: 1
Nazwa: Konwersja baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego –
powiatwarszawski zachodni
1) Krótki opis
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71222100, 71222200, 71354000, 71354300, 72314000
3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 461 469,27 PLN
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2
Nazwa: Konwersja baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego –
miastoPłock
1) Krótki opis
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71222100, 71222200, 71354000, 71354300, 72314000
3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 164 032,52 PLN
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3
Nazwa: Konwersja baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego – powiat
piaseczyński
1) Krótki opis
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71222100, 71222200, 71354000, 71354300, 72314000
3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 276 286,18 PLN
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4
Nazwa: Konwersja baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego –
powiatsokołowski
1) Krótki opis
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71222100, 71222200, 71354000, 71354300, 72314000
3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 086 971,70 PLN
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5
Nazwa: Konwersja baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego – powiat
żyrardowski
1) Krótki opis
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71222100, 71222200, 71354000, 71354300, 72314000
3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 626 016,26 PLN
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 6
Nazwa: Konwersja baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego – powiat
miński
1) Krótki opis
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71222100, 71222200, 71354000, 71354300, 72314000
3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 544 604,88 PLN
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Powinno być:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest konwersja baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoszczebla
powiatowego - IV tura w ramach realizacji części zadania projektowego „Wsparcie prac związanychz przekształceniem
ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja
tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, pracezwiązane z przekształceniem do
postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentówuzasadniających wpisy EGiB” w ramach
projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzezstworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” na obszarze
obejmującym 5 powiatów województwa mazowieckiego (warszawskiego zachodniego, piaseczyńskiego, sokołowskiego,
żyrardowskiego,mińskiego).
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 995 348,29 PLN
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
część I – 38 000 PLN
część III – 58 000 PLN
część IV – 28 000 PLN
część V – 42 000 PLN
część VI – 14 000 PLN.
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. Warunki udziału wpostępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadaniawiedzy
i doświadczenia Zamawiający uzna, że warunek, ten dla odpowiedniej części zamówienia zostałspełniony, jeżeli
Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie zrealizował:
a) w przypadku części I zamówienia:
— co najmniej jedno zamówienie na wykonanie prac geodezyjnych modernizacji ewidencji gruntów
budynków,przeprowadzanej w trybie art. 24a Prawa geodezyjnego i kartograficznego przy czym łączna wartość
zamówieńnie może być mniejsza niż 750 000 PLN brutto (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt tysięcy i 00/100),
awartość każdego z wykazywanych zamówień nie może być mniejsza niż 250 000 PLN brutto (słownie złotych:dwieście
pięćdziesiąt tysięcy i 00/100),
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— co najmniej jedno zamówienie na wykonanie: opracowania mapy zasadniczej w postaci wektorowej, lubkonwersji
analogowej mapy zasadniczej do postaci wektorowej lub opracowania mapy do celów projektowych w postaci wektorowej
lub opracowania BDOT 500 przy czym łączna wartość zamówienia nie może być mniejszaniż 550 000 PLN brutto
(słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt tysięcy i 00/100),
c) w przypadku części III zamówienia:
— co najmniej jedno zamówienie na wykonanie prac geodezyjnych modernizacji ewidencji gruntów i
budynków,przeprowadzanej w trybie art. 24a Prawa geodezyjnego i kartograficznego przy czym łączna wartość
zamówieńnie może być mniejsza niż 1 150 000 PLN brutto (słownie złotych: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy
i 00/100),a wartość każdego z wykazywanych zamówień nie może być mniejsza niż 300 000 PLN brutto (słownie
złotych:trzysta tysięcy i 00/100),
d) w przypadku części IV zamówienia:
— co najmniej jedno zamówienie na wykonanie prac geodezyjnych modernizacji ewidencji gruntów i
budynków,przeprowadzanej w trybie art. 24a Prawa geodezyjnego i kartograficznego przy czym łączna wartość
zamówieńnie może być mniejsza niż 550 000 PLN brutto (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt tysięcy i 00/100),
a wartośćkażdego z wykazywanych zamówień nie może być mniejsza niż 200 000 PLN brutto (słownie złotych:
dwieścietysięcy i 00/100),
e) w przypadku części V zamówienia:
— co najmniej jedno zamówienie na wykonanie prac geodezyjnych modernizacji ewidencji gruntów i
budynków,przeprowadzanej w trybie art. 24a Prawa geodezyjnego i kartograficznego przy czym łączna wartość
zamówieńnie może być mniejsza niż 850 000 PLN brutto (słownie złotych: osiemset pięćdziesiąt tysięcy i 00/100),
awartość każdego z wykazywanych zamówień nie może być mniejsza niż 300 000 PLN brutto (słownie złotych:trzysta
tysięcy i 00/100),
— co najmniej jedno zamówienie na wykonanie: opracowania mapy zasadniczej w postaci wektorowej lubkonwersji
analogowej mapy zasadniczej do postaci wektorowej lub opracowania mapy do celów projektowych wpostaci wektorowej
lub opracowania BDOT 500 przy czym łączna wartość zamówienia nie może być mniejszaniż 650 000 PLN brutto
(słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt 00/100),
f) w przypadku części VI zamówienia:
— co najmniej jedno zamówienie na wykonanie prac geodezyjnych modernizacji ewidencji gruntów i
budynków,przeprowadzanej w trybie art. 24a Prawa geodezyjnego i kartograficznego przy czym łączna wartość
zamówieńnie może być mniejsza niż 300 000 PLN brutto (słownie złotych: trzysta tysięcy i 00/100), a wartość każdegoz
wykazywanych zamówień nie może być mniejsza niż 100 000 PLN brutto (słownie złotych: sto tysięcy i 00/100).
W przypadku składania przez Wykonawcę ofert na kilka części zamówienia Zamawiający dopuszcza, aby dlawykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca miał możliwość wykazania tych samychzamówień dla różnych
części;
2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek ten za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować:
a) w przypadku części I zamówienia, 3 osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i
2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287); c)
w przypadku części III zamówienia, 4 osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287),
d) w przypadku części IV zamówienia, 2 osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe, o których mowa w art.43 pkt 1 i
2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287);
e) w przypadku części V zamówienia,
— 3 osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287),
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— 1 osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
f) w przypadku części VI zamówienia:
- 3 osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287),
-1 osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
Zamawiający nie dopuszcza, aby dla wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi dorealizacji
zamówienia Wykonawca wykazywał te same osoby dla różnych części zamówienia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o realizację:
b) V części zamówienia dysponuje lub będzie dysponował skanerem o następujących, minimalnychparametrach
— pozwalającym na skanowanie materiałów na sztywnych podkładach (blacha),
— format co najmniej A1,
— rozdzielczość co najmniej 400 dpi,
— możliwość uzyskania zapisu w formacie TIFF z kompresją CCITT G4/LZW.
4) sytuacji finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność
kredytowąodpowiednio na kwotę:
a) dla I części zamówienia 800 000 PLN (osiemset tysięcy i 00/100);
c) dla III części zamówienia 1 200 000 PLN (jeden milion dwieście tysięcy i 00/100);
d) dla IV części zamówienia 600 000 PLN (sześćset tysięcy i 00/100);
e) dla V części zamówienia 900 000 PLN (dziewięćset tysięcy i 00/100);
f) dla VI części zamówienia 300 000 PLN (trzysta tysięcy i 00/100);
W przypadku ubiegania się o realizację więcej niż jednej części zamówienia kwoty sumują się.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych dowykonania
zamówienia i zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnegołączących go z nimi
stosunków. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiająpełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania wpostępowaniu o udzielenie
zamówienia i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający dopuszczamożliwość
łącznego spełniania i dokumentowania warunków, o których mowa w ust. 1.
6. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 p.z.p.zachodzące choćby
względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców ubiegającychsię wspólnie o udzielenie
zamówienia.
7. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizydokumentów i
oświadczeń dołączonych do oferty wg formuły spełnia/nie spełnia.
§ 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnieniawarunków
udziału w postępowaniu
1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w § 1 ust. 1, Zamawiający żądanastępujących
dokumentów:
1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
2) wykazu wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto,przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów,czy zostały wykonane należycie.
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W przypadku, gdy w wykazach usług Wykonawca poda wartości w innych walutach niż PLN, Zamawiający dlaoceny
spełnienia warunków udziału w postępowaniu przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia ozamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie
usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenianiezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją opodstawie do
dysponowania tymi osobami ;
4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
5) wykazu skanerów wielkoformatowych, które będą wykorzystywane w celu realizacji zamówienia, z informacjami na
temat ich podstawowych parametrów technicznych oraz informacją o podstawie dodysponowania tymi urządzeniami;
6) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiadarachunek,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,wystawionej nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7) jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacjifinansowej
wymaganych przez Zamawiającego może przedstawić inny dokument, który w wystarczającysposób potwierdza
spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku, o którym mowa odpowiednio w § 1ust. 1 pkt 4).
2. Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2) są:
1) poświadczenie, że usługa została wykonana należycie, wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługabyła
wykonywana;
2) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jestw stanie
uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1); 3) w przypadku, gdy usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w ust.
1 pkt 2), zostały wcześniej wykonanena rzecz Województwa Mazowieckiego lub Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego wWarszawie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 1) i 2).
z zastrzeżeniem przepisu § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013
r. ,poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,w jakich te
dokumenty mogą być składane
3. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2), 3), 4), 5), 6) i 7) powinny zawierać pełen zakres informacji,pozwalający
Zamawiającemu dokonać jednoznacznej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału wpostępowaniu
wymienionych w § 1 ust. 1.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
wokolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 p.z.p., Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
2) informacji o przynależności bądź o nie przynależności do grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp;
3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw dowykluczenia w oparciu o
art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływemterminu składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca niezalega z
opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
naubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub
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rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwegoorganu – wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 Pzp, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Pzp, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Dokumenty wymienione w ust. 4 pkt 3-8 składane są przez Wykonawcę w oryginale lub kopii poświadczonejza
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o którychmowa
w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RzeczypospolitejPolskiej, wykonawca
składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego alboadministracyjnego miejsca zamieszkania,
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 Pzp, 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 sięje
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnymalbo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przednotariuszem. 7. W przypadku
Wykonawców występujących wspólnie do złożenia dokumentów wymienionych w ust. 4zobowiązany jest każdy z
Wykonawców występujących wspólnie (zależnie od statusu podmiotu).
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiastdokumentów, o których mowa w ust. 4:
1) pkt 3 - 5 i pkt 7 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejscezamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości
wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 6 i 8 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkaniaalbo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Pzp.
9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 lit. b, powinien byćwystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentemzawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lubgospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 9
stosuje się odpowiednio.
11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lubmiejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwychorganów
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibęlub miejsce zamieszkania, z
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonegodokumentu.
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12. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w § 5 ust. 1 specyfikacji polega nazasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p zamawiający wymaga złożenia(oryginału) pisemnego
oświadczenia tych podmiotów, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnychzasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
VI.3) Informacje dodatkowe:
4. Termin wykonania zamówienia:
1) dla I, III, IV, V, VI części zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jeśli termin 12 miesięcy od dnia
podpisania umowy upływa po 30.3.2015 r., Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy do 30.3.2015 r.
Informacje o częściach zamówienia:
Część nr: 1
Nazwa: Konwersja baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego –
powiatwarszawski zachodni
1) Krótki opis
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71222100, 71222200, 71354000, 71354300, 72314000
3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 461 469,27 PLN
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3
Nazwa: Konwersja baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego – powiat
piaseczyński
1) Krótki opis
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71222100, 71222200, 71354000, 71354300, 72314000
3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 276 286,18 PLN
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4
Nazwa: Konwersja baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego –
powiatsokołowski
1) Krótki opis
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71222100, 71222200, 71354000, 71354300, 72314000
3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 086 971,70 PLN
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5

11/01/2014
S8
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

13/14

Dz.U./S S8
11/01/2014
9597-2014-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

14/14

Nazwa: Konwersja baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego – powiat
żyrardowski
1) Krótki opis
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71222100, 71222200, 71354000, 71354300, 72314000
3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 626 016,26 PLN
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6
Nazwa: Konwersja baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego – powiat
miński
1) Krótki opis
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71222100, 71222200, 71354000, 71354300, 72314000
3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 544 604,88 PLN
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia.
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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