
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

bip.powiatmysliborski.pl 

 

Myślibórz: Wykonanie cyfrowych kopii materiałów 

zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i 

kartograficznym wraz z zasileniem danych 

Numer ogłoszenia: 62657 - 2016; data zamieszczenia: 01.06.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Myśliborzu , ul. Spokojna 13, 74-300 Myślibórz, woj. 

zachodniopomorskie, tel. 95 7472021, faks 95 7473153. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatmysliborski.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie cyfrowych kopii materiałów 

zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym wraz z zasileniem danych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest przenumerowanie operatów (nowe numery na okładkach i operatach) zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5.09.2013 r. w sprawie organizacji i trybu 

prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183), 

zaktualizowanie sytemu Ośrodek o niewpisane operaty do ewidencji zasobu, wraz z ich 

przenumerowaniem zgodnym z obowiązującymi przepisami oraz wprowadzenie zasięgów zasobu 

geodezyjnego w programie GEO-INFO Mapa (Warstwa GOSZZG), wykonanie cyfrowych kopii 

dokumentacji technicznej, zgromadzonej w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, 

przechowywanym w Wydziale Geodezji, Katastu i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 

Powiatowego w Myśliborzu. Dodatkowo należy sporządzić wielostronicowe pliki w formacie PDF 

zawierające kopie cyfrowe wszystkich kart materiałów zasobu (operatów technicznych). 

2.Dokumentacja przeznaczona do skanowania obejmuje część operatów prawnych, 

klasyfikacyjnych i leśnych znajdujących się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym powiatu 

myśliborskiego. 3.Zmiana formy przechowywanej dokumentacji ma na celu utworzenie bazy 

materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obsługiwanej przez system do 

zarządzania bazami danych, z możliwością udostępniania ich wykonawcom prac geodezyjnych w 

formie plików elektronicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie geodezji i 

kartografii. 4. Przewarzająca część materiałów zasobu była objęta ewidencją w bazie danych 

systemu Geo-Info i nadano poszczególnym pozycjom tego zasobu identyfikatora ewidencyjnego 

http://bip.powiatmysliborski.pl/


materiału zasobu (zwanego dalej IEMZ) zgodnego z rozporządzeniem Ministra Administracji i 

Cyfryzacji z dnia 5.09.2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183; zwanego dalej rozporządzeniem). 

Część operatów zasobu będzie musiała mieć nadany IEMZ. Pozostała część, nie objęta w ogóle 

ewidencją, wymagać będzie oprócz wykonania procesu cyfryzacji także inicjalnego wprowadzenia 

do bazy danych, wraz z informacjami o lokalizacji oraz zasięgach działkowych.. 

II.1.5) 

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.99.91.00-4, 72.32.00.00-4, 79.99.51.00-6, 

72.31.00.00-1. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2016. 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. wykonawca potwierdza 

spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (zakończył realizację) z 

należytą starannością co najmniej jedną robotę związaną z wykonaniem cyfrowych kopii 

dokumentacji technicznej, zgromadzonej w zasobie geodezyjnym i kartograficznym 

jednostki samorządu terytorialnego o wartości co najmniej 150.000 zł. brutto oraz 

przedłoży dokumenty potwierdzające jej należyte wykonanie (np. protokół końcowego 

odbioru, referencje). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. wykonawca potwierdza 

spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ). 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. wykonawca potwierdza 

spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. wykonawca potwierdza 

spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ). 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis 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 do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Formularz ofertowy zgodnie z rozdz. VII pkt 3 SIWZ; w przypadku składania oferty wspólnej należy 

złożyć jeden dokument. Odpowiednie pełnomocnictwa: tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale 

VII pkt 5 SIWZ; Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące 

część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca 

przewiduje udział podwykonawców 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 90 

 2 - Okres rękojmi - 10 



IV.2.2) 

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy na realizację 

niniejszego zamówienia publicznego w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, gdy konieczność ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zmiany mogą dotyczyć okoliczności 

wynikających z przyczyn: technicznych, gospodarczych, finansowych, organizacyjnych, jeżeli 

będzie to konieczne dla uzyskania celu określonego w postanowieniach Umowy zawartej z 

Wykonawcą. 2.Niezależnie od okoliczności wymienionych w ust. 1, Zamawiający ma prawo 

dokonywać zmian Umowy dotyczących w szczególności: 1)zmian regulacji prawnych 

obowiązujących w dniu podpisania Umowy, w zakresie dostosowującym umowę do tych zmian, 

2)zmian zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę na pisemny wniosek Wykonawcy, 

3)zmiany terminu realizacji uprawnień gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi, w przypadku gdy z 

przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie dotrzymać terminu umownego o 

czas opóźnienia, 4)zmiany Podwykonawcy lub wprowadzenia Podwykonawcy na pisemny wniosek 

Wykonawcy lub Zamawiającego, 5)zmiany parametrów przedmiotu Umowy na wyższe 

(korzystniejsze dla Zamawiającego), 6)zmiany Personelu Wykonawcy 7)zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy: Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio 

o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania 

obowiązku podatkowego i nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy. 3.Zamawiający zastrzega 

jednocześnie, że zmiany postanowień Umowy mogą być wprowadzone w razie zaistnienia 

okoliczności, o których mowa powyżej ust. 1 i 2 jedynie po akceptacji zmian i wyrażeniu zgody na 

ich wprowadzenie przez Zamawiającego. 4.Wprowadzone zmiany postanowień zawartej Umowy na 

realizację niniejszego zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, wymagają podpisania przez strony aneksu do Umowy o realizację 

niniejszego zamówienia publicznego. 5.Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega 

unieważnieniu. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: bip.powiatmysliborski.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo 

Powiatowe ul. Spokojna 13, 74-300 Myślibórz. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 09.06.2016 godzina 10:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu ul. Spokojna 13, w 

Biurze Obsługi Klienta. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie 

złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2d ustawy, lub 

którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia 

i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2d ustawy, zawierające błędy lub 

którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo 

ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 

potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 

oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, 

w którym upłynął termin składania ofert.. 



IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


