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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:82518-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi dostawy oprogramowania
2017/S 045-082518

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GKG.GO.2110.1.2017
ul. Jackowskiego 18
Poznań
60-509
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Wojtkowiak
Tel.:  +48 618410508
E-mail: anna.wojtkowiak@podgik.powiat.poznan.pl 
Faks:  +48 618410629
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podgik-poznan.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.podgik-poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GKG.GO.2110.1.2017
ul. Jackowskiego 18
Poznań
60-509
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Wojtkowiak
Tel.:  +48 618410508
E-mail: anna.wojtkowiak@podgik.powiat.poznan.pl 
Faks:  +48 618410629
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podgik-poznan.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

mailto:anna.wojtkowiak@podgik.powiat.poznan.pl
www.bip.podgik-poznan.pl
www.bip.podgik-poznan.pl
mailto:anna.wojtkowiak@podgik.powiat.poznan.pl
www.bip.podgik-poznan.pl
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Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie i wdrożenie e-usług oraz rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej w ramach
projektu: ,,Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych powiatu poznańskiego” Działanie 2.1 ,,Rozwój
elektronicznych usług publicznych".
Numer referencyjny: GKG.GO.2110.1.2017

II.1.2) Główny kod CPV
72268000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie e-usług oraz rozbudowa infrastruktury
teleinformatycznej w ramach projektu: ,,Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych powiatu poznańskiego”
Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
na lata 2014-2020, zgodnie z zadaniami Z4 – Zakup sprzętu i oprogramowania systemowego, Z5- Zakup
oprogramowania GIS, Z6 – Szkolenia, opisanymi w dokumencie Studium Wykonalności.
Projekt polega na:
— opracowaniu i wdrożeniu e-usług adresowanych do komorników, rzeczoznawców, wykonawców prac
geodezyjnych i kartograficznych oraz do obywateli i przedsiębiorców;
— rozbudowaniu infrastruktury teleinformatycznej;
— przeprowadzeniu szkoleń.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 095 837.40 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72263000
48000000
48820000
80510000
30230000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie e-usług oraz rozbudowa infrastruktury
teleinformatycznej w ramach projektu: ,,Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych powiatu poznańskiego”
Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
na lata 2014-2020, zgodnie z zadaniami Z4 – Zakup sprzętu i oprogramowania systemowego, Z5- Zakup
oprogramowania GIS, Z6 – Szkolenia, opisanymi w dokumencie Studium Wykonalności.
Projekt polega na:
— opracowaniu i wdrożeniu e-usług adresowanych do komorników, rzeczoznawców, wykonawców prac
geodezyjnych i kartograficznych oraz do obywateli i przedsiębiorców;
— rozbudowaniu infrastruktury teleinformatycznej;
— przeprowadzeniu szkoleń.
Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ – Opis
Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na awarię możliwą do usunięcia zdalnie z siedziby Wykonawcy / Waga:
5
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na awarię możliwą do usunięcia tylko w siedzibie Zamawiającego /
Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 095 837.40 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.02.01.02-30-0010/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 32.875,00 PLN
2.Zamawiający stosuje tzw. procedurę odwróconą wynikającą z art. 24aa ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać.
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca:
a) wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 300 000 PLN
b) potwierdzi, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000 PLN

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże się:
1) wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) minimum trzech usług każda o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto, polegających na wdrożeniu lub
rozbudowie istniejącego systemu informatycznego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego –
w tym jedna usługa wykonana dla miasta/powiatu o liczbie ludności powyżej 200 000 mieszkańców,
oraz
b) minimum jednej usługi polegającej na migracji danych graficznych i opisowych z istniejącego rozwiązania (do
prowadzenia PZGiK) do innego systemu zintegrowanego opartego na relacyjnej bazie danych (do prowadzenia
PZGiK),
oraz
c) minimum dwóch usług każda o wartości nie mniejszej niż 20 000 PLN brutto, polegających na wdrożeniu
lub rozbudowie portalu internetowego z wykorzystaniem bazy danych, serwera aplikacji i weryfikacji
autoryzowanego dostępu, służącego udostępnianiu danych i materiałów PZGiK
— oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane.
2) dysponowaniem zespołem osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w skład którego wchodzi
co najmniej:
a) Kierownik Projektu – legitymujący się udziałem, w przeciągu ostatnich pięciu lat przed terminem składania
ofert, w roli kierownika projektu, w przynajmniej trzech projektach informatycznych zakończonych wdrożeniem
oprogramowania, polegających na wdrożeniu i dostosowaniu do wymagań Zamawiającego gotowego
rozwiązania informatycznego. Wartość zamówienia każdego wskazanego projektu nie może być mniejsza niż
100 000 PLN brutto. Kierownik projektu legitymujący się certyfikatem PRINCE2 lub równoważnym.
b) Specjalista ds. migracji – posiadający doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu migracji danych
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, potwierdzone udziałem w przeprowadzeniu co
najmniej dwóch zamówień w ramach których przeprowadzono między innymi migrację zbiorów danych
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego o wartości brutto każdego zamówienia nie mniejszej
niż 100 000 PLN,
c) Specjalista ds. geodezji i kartografii – posiadający uprawnienia geodezyjne z zakresu 1 i 2 w rozumieniu
przepisów art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2016r. poz.
1629) oraz minimum 3 letnie, licząc od daty uzyskania obu ww. uprawnień, doświadczenie zawodowe,
d) Programista (2 osoby) – posiadający doświadczenie we wdrożeniu oprogramowania, potwierdzone udziałem
w przynajmniej dwóch projektach zakończonych wdrożeniem systemu informatycznego w roli programisty.
Przynajmniej jeden z programistów brał udział w dwóch projektach zakończonych wdrożeniem systemu
informatycznego do prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Każdy z projektów
dotyczył systemu informatycznego o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto.
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e) Specjalista ds. architektury systemów informatycznych (2 osoby) – posiadający doświadczenie we wdrożeniu
oprogramowania, potwierdzone udziałem w przynajmniej dwóch projektach zakończonych wdrożeniem
systemu informatycznego w roli architekta. Przynajmniej jeden ze specjalistów ds. architektury systemów
informatycznych brał udział w dwóch projektach zakończonych wdrożeniem systemu informatycznego do
prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Każdy z projektów dotyczył systemu
informatycznego o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto.
f) Specjalista ds. baz danych – posiadając doświadczenie, rozumiane jako udział w dwóch projektach
zakończonych realizacją i wdrożeniem systemu zarządzania bazą danych, przy czym jeden z projektów
dotyczył systemu informatycznego do prow.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/04/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/04/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18,60-509 Poznań.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca musi spełnić warunki opisane w Sekcji III.1.2) i III.1.3). Jednocześnie z postępowania o
udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz dodatkowo Zamawiający wykluczy
Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.
Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie ,,JEDZ", który
stanowi wstępne potwierdzenie, iż Wykonawca:
a)nie podlega wykluczeniu,
b)spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) Oświadczenie wymagane postanowieniami pkt 9.1 SIWZ (w formie jednolitego dokumentu);
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy);
3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba,
że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca
wskazał to wraz ze złożeniem oferty;
4) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2 SIWZ (jeżeli dotyczy);
5) Gwarancja lub poręczenie, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
6) W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto)należy dołączyć do oferty
potwierdzenie dyspozycji przelewu na konto Zamawiającego potwierdzone przez Wykonawcę.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują niżej wskazane środki ochrony prawnej:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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1) 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.
2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób elektroniczny, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały
przesłane w formie pisemnej.
3)Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5)Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie:10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
6)Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i pkt 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia;
7)Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
8)Szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony prawnej zawarte są w art. 179 – 198g ustawy
Pzp oraz właściwych dyrektyw odwoławczych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/03/2017
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