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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:498238-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Kościan: Usługi badań katastralnych
2017/S 240-498238

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Powiat Kościański
NIP 698 180 00 67
Al. Kościuszki 22
Kościan
64-000
Polska
Osoba do kontaktów: Starostwo Powiatowe w Kościanie
Tel.:  +48 655120825
E-mail: elizaklorek@powiatkoscian.pl 
Faks:  +48 655120825
Kod NUTS: PL417
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatkoscian.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-publiczne/
zamowienia-publiczne/starostwo-powiatowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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:
Dostawa zmodernizowanej bazy ewidencji gruntów i budynków.
Numer referencyjny: ORI.272.1.26.2017

II.1.2) Główny kod CPV
71354300

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:elizaklorek@powiatkoscian.pl
http://www.powiatkoscian.pl
http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne/starostwo-powiatowe.html
http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne/starostwo-powiatowe.html
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Zadanie obejmuje:
a)wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do zrealizowania zamówienia polegającego na dostawie
zmodernizowanej bazy EGiB w zakresie danych dotyczących:
1)podmiotów ujawnionych w EGiB,
2)miejscowości, ulic i adresów,
3)działek ewidencyjnych,
4)klasoużytków,
5)budynków, bloków budynków oraz obiektów trwale związanych z budynkami,
6)nieruchomości lokalowych;
b)przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych;
c)opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego,
udział w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie
prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego
wynikających z uwzględnionych zastrzeżeń;
d)wprowadzenie do systemu teleinformatycznego zamawiającego, utworzonych przez wykonawcę roboczych
zbiorów danych EGiB.

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 wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 4

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kościan Obszar wiejski I, Obręb ewidencyjny: Kiełczewo.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Kościan.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie obejmuje:
a)wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do zrealizowania zamówienia polegającego na dostawie
zmodernizowanej bazy EGiB w zakresie danych dotyczących:
1)podmiotów ujawnionych w EGiB,
2)miejscowości, ulic i adresów,
3)działek ewidencyjnych,
4)klasoużytków,
5)budynków, bloków budynków oraz obiektów trwale związanych z budynkami,
6)nieruchomości lokalowych;
b)przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych;
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c)opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego,
udział w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie
prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego
wynikających z uwzględnionych zastrzeżeń;
d)wprowadzenie do systemu teleinformatycznego zamawiającego, utworzonych przez wykonawcę roboczych
zbiorów danych EGiB.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/05/2018
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.02.01.02-30-0019/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kościan Obszar wiejski II, Obręb ewidencyjny: Bonikowo, Krzan.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Kościan.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie obejmuje:
a)wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do zrealizowania zamówienia polegającego na dostawie
zmodernizowanej bazy EGiB w zakresie danych dotyczących:
1)podmiotów ujawnionych w EGiB,
2)miejscowości, ulic i adresów,
3)działek ewidencyjnych,
4)klasoużytków,
5)budynków, bloków budynków oraz obiektów trwale związanych z budynkami,
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6)nieruchomości lokalowych;
b)przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych;
c)opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego,
udział w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie
prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego
wynikających z uwzględnionych zastrzeżeń;
d)wprowadzenie do systemu teleinformatycznego zamawiającego, utworzonych przez wykonawcę roboczych
zbiorów danych EGiB.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/05/2018
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.02.01.02-30-0019/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kościan Obszar wiejski III, Obręb ewidencyjny: Kokorzyn.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Kościan.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie obejmuje:
a)wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do zrealizowania zamówienia polegającego na dostawie
zmodernizowanej bazy EGiB w zakresie danych dotyczących:
1)podmiotów ujawnionych w EGiB,
2)miejscowości, ulic i adresów,
3)działek ewidencyjnych,
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4)klasoużytków,
5)budynków, bloków budynków oraz obiektów trwale związanych z budynkami,
6)nieruchomości lokalowych;
b)przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych;
c)opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego,
udział w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie
prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego
wynikających z uwzględnionych zastrzeżeń;
d)wprowadzenie do systemu teleinformatycznego zamawiającego, utworzonych przez wykonawcę roboczych
zbiorów danych EGiB.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/05/2018
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.02.01.02-30-0019/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kościan Obszar wiejski IV, Obręb ewidencyjny: Łagiewniki, Sepienko, Szczodrowo.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Kościan.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie obejmuje:
a)wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do zrealizowania zamówienia polegającego na dostawie
zmodernizowanej bazy EGiB w zakresie danych dotyczących:
1)podmiotów ujawnionych w EGiB,
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2)miejscowości, ulic i adresów,
3)działek ewidencyjnych,
4)klasoużytków,
5)budynków, bloków budynków oraz obiektów trwale związanych z budynkami,
6)nieruchomości lokalowych;
b)przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych;
c)opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego,
udział w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie
prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego
wynikających z uwzględnionych zastrzeżeń;
d)wprowadzenie do systemu teleinformatycznego zamawiającego, utworzonych przez wykonawcę roboczych
zbiorów danych EGiB.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/05/2018
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.02.01.02-30-0019/16

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca winien wykazać, że:
1)w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy-w tym okresie, wykonał należycie jedną usługę obejmującą modernizację ewidencji gruntów i
budynków-o wartości minimum 20 000 PLN brutto;
UWAGA! w przypadku złożenia przez wykonawcę (w celu oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu)
oświadczeń lub dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN, zamawiający jako kurs
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przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (a w sytuacji gdyby w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie był
publikowany średni kurs NBP, przyjmie się średni kurs NBP opublikowany w pierwszym dniu następującym po
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu).
2)dysponuje następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia:
a)co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia w zakresie:
1)geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych
2)rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych
Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
(tj. Dz.U. 2016 r. poz.1629 z późniejszymi zmianami).
Lub.
b)co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia w zakresie:
1)geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych
Oraz.
Co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia w zakresie:
1)rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych
Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
(tj. Dz.U. 2016 r. poz.1629 z późniejszymi zmianami).
Proponowana osoba/osoby musi/muszą posiadać wykształcenie wyższe lub średnie oraz doświadczenie min.3
lata. (oznaczające 3 pełne lata). Doświadczenie oznacza czas liczony od dnia uzyskania uprawnień.

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:
Warunki realizacji umowy zostały określone w dokumencie przetargowym-projekt umowy stanowi załącznik 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: 22/01/2018
Czas lokalny: 09:50
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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: 22/03/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/01/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Kościanie.
Al.Kościuszki 22.
64-000 Kościan
Sala nr 120.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie odbędzie się komisyjnie, zgodnie z procedurami zawartymi w ustawie PZP.

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:
Podstawy wykluczenia: art.24 ust.1 pkt.12-23 i ust.5 pkt.1 i 8, potwierdzeniem będzie oświadczenie-JEDZ oraz
dokumenty zgodnie z Rozp.Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 (Dz.U. poz.1126)-szczegółowy opis w SIWZ kt.
7.4 - 7.7.
Przystępując do przetargu wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości:
Dla części 1-1.000 PLN.
Dla części 2-500 PLN.
Dla części 3-700 PLN.
Dla części 4-500 PLN.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul.Postepu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącejpodstawę jego wniesienia-jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
albo w terminie 15 dni-jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
10dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 powyżej 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/12/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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