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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388311-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi przetwarzania danych
2020/S 159-388311

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Krajowy numer identyfikacyjny: GKG.GPK.2110.9.2020
Adres pocztowy: ul. Jackowskiego 18
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 60-509
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Wojtkowiak
E-mail: anna.wojtkowiak@podgik.powiat.poznan.pl 
Tel.:  +48 612269228
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.podgik.poznan.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/podgik_poznan
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/podgik_poznan
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
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:
Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie dostosowania bazy danych 
GESUT do obowiązujących przepisów prawa w podziale na III części
Numer referencyjny: GKG.GPK.2110.9.2020

II.1.2) Główny kod CPV
72310000 Usługi przetwarzania danych
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie prac obejmujących: cyfryzację powiatowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych 
dla powiatu poznańskiego – część II” działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski 
regionalny program operacyjny na lata 2014–2020 w zakresie dostosowania bazy danych GESUT do 
obowiązujących przepisów prawa dla:
— cz. I – przedmiotu zamówienia: gminy Tarnowo Podgórne, gminy Swarzędz, gminy Kórnik,
— cz. II – przedmiotu zamówienia: gminy Dopiewo, gminy Mosina, gminy Komorniki,
— cz. III – przedmiotu zamówienia: gminy Czerwonak, gminy Pobiedziska, gminy Suchy Las.
Projekt polega na dostosowaniu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do zgodności z 
obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z zadaniem 2: „Dostosowanie bazy danych GESUT do zgodności z 
obowiązującymi przepisami prawa”.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie dostosowania bazy danych 
GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla gmin: Tarnowo Podgórne, Swarzędz, Kórnik
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu „Cyfryzacja geodezyjnych 
rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego – część II” działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług 
publicznych” Wielkopolski regionalny program operacyjny na lata 2014–2020 w zakresie dostosowania bazy 
danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla:
— gminy Tarnowo Podgórne, która stanowi jedną jednostkę ewidencyjną Tarnowo Podgórne: 302117_2,
— gminy Swarzędz, na którą składają się dwie jednostki ewidencyjne: 302116_4 – miasto Swarzędz, 302116_5 
– obszar wiejski Swarzędz,
— gminy Kórnik, na którą składają się dwie jednostki ewidencyjne: 302109_4 – miasto Kórnik, 302109_5 – 
obszar wiejski Kórnik.
Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a (OPZ) do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 25/04/2022
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.02.01.02-30-0002/19

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie dostosowania bazy danych 
GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla gmin: Dopiewo, Mosina, Komorniki
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu „Cyfryzacja geodezyjnych 
rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego – część II” działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług 
publicznych” Wielkopolski regionalny program operacyjny na lata 2014–2020 w zakresie dostosowania bazy 
danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla:
— gminy Dopiewo, która stanowi jedną jednostkę ewidencyjną Dopiewo: 302105_2,
— gminy Mosina, na którą składają się dwie jednostki ewidencyjne: 302110_4 – miasto Mosina, 302110_5 – 
obszar wiejski Mosina,
— gminy Komorniki, która stanowi jedną jednostkę ewidencyjną Komorniki: 302107_2.
Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1b (OPZ) do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 22/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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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.02.01.02-30-0002/19

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie dostosowania bazy danych 
GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla gmin: Czerwonak, Pobiedziska, Suchy Las
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu „Cyfryzacja geodezyjnych 
rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego – część II” działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług 
publicznych” Wielkopolski regionalny program operacyjny na lata 2014–2020 w zakresie dostosowania bazy 
danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla:
— gminy Czerwonak, która stanowi jedną jednostkę ewidencyjną Czerwonak: 302104_2,
— gminy Pobiedziska, na którą składają się dwie jednostki ewidencyjne: 302112_4 – miasto Pobiedziska, 
302112_5 – obszar wiejski Pobiedziska,
— gminy Suchy Las, która stanowi jedną jednostkę ewidencyjną Suchy Las: 302115_2.
Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1c (OPZ) do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/02/2022
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.02.01.02-30-0002/19
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II.2.14) Informacje dodatkowe

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.

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:
— w zakresie części I przedmiotu zamówienia – 700 000,00 PLN,
— w zakresie części II przedmiotu zamówienia – 615 000,00 PLN,
— w zakresie części III przedmiotu zamówienia – 700 000,00 PLN;
b) potwierdzi, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
— w zakresie części I przedmiotu zamówienia – 700 000,00 PLN,
— w zakresie części II przedmiotu zamówienia – 615 000,00 PLN,
— w zakresie części III przedmiotu zamówienia – 700 000,00 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże się:
a) wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie:
— w zakresie części I, II, III przedmiotu zamówienia – minimum 2 (dwóch) usług każda o wartości nie mniejszej 
niż 100 000 PLN (sto tysięcy złotych) brutto, polegających na założeniu lub modernizacji bazy danych GESUT 
poprzez uzupełnienie atrybutów i poprawę jakości danych, wraz z czynnościami w zakresie uzgodnienia 
inicjalnej bazy danych GESUT z podmiotami władającymi siecią uzbrojenia terenu,
— 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.
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część przedmiotu zamówienia z zakresu części 
I–III wystarczy, gdy wykaże się wykonaniem łącznie minimum dwóch usług, o których mowa w ust. 2 pkt 3a;
b) dysponowaniem zespołem osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
Zamawiający uzna spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają kwalifikacje 
zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz wskaże podstawę do ich 
dysponowania. Przy czym w skład zespołu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wchodzą 
co najmniej:
— w zakresie części I, II, III przedmiotu zamówienia:
• 1 (jedna) osoba posiadająca wykształcenie geodezyjne oraz uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji 
i kartografii z zakresu, o którym mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 
kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.) posiadająca doświadczenie zawodowe potwierdzone 
udziałem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w roli kierownika lub pełniącego 
funkcję inspektora nadzoru przy wykonywaniu co najmniej jednego opracowania w zakresie założenia bazy 
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GESUT w myśl rozporządzenia GESUT lub dostosowaniu bazy GESUT do wymogów rozporządzenia GESUT 
oraz
• 4 (cztery) osoby posiadające wykształcenie geodezyjne co najmniej średnie lub pokrewne wyższe posiadające 
doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem przy wykonywaniu co najmniej jednego opracowania w 
zakresie założenia bazy GESUT w myśl rozporządzenia GESUT lub dostosowaniu bazy GESUT do wymogów 
rozporządzenia GESUT,
• co stanowi co najmniej 5 osób dla każdej z części zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część przedmiotu zamówienia zobowiązany 
jest wykazać się dysponowaniem ilością osób proporcjonalnie do ilości części zamówienia, na które złożył 
ofertę.

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:
Zamawiający zawrze odrębną umowę na każdą część przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą, który 
przedstawił ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, na warunkach określonych w załączonym do SIWZ projekcie – dla każdej części przedmiotu 
zamówienia o treści zgodnej z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
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: 17/09/2020
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
Oferta musi zachować ważność do: 15/11/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/09/2020
Czas lokalny: 10:15
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Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi 17.9.2020 o godz. 10.15, w siedzibie Zamawiającego, Poznań, ul. Jackowskiego 18, 
sala nr 117a za pośrednictwem platformy zakupowej. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez automatyczne 
odszyfrowanie ofert i ich odczytanie.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz 24 
ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Opis oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zamieszczony został w SIWZ dostępnej pod adresem https://
platformazakupowa.pl/pn/podgik_poznan
Zamawiający wymaga wniesienia wadium:
— część I – 17 100,00 PLN,
— część II – 15 000,00 PLN,
— część III – 17 250,00 PLN.
Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy zastrzega możliwość unieważnienia postępowania , 
jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej 
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części danego zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa jednolite dokumenty dotyczące tych 
podmiotów.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
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:
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W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują niżej wskazane środki ochrony prawnej:
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 jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, 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 punktach 2 i 3 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 
oraz właściwych dyrektywach odwoławczych.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/08/2020
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