Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://bip.powiat-olesnicki.pl/
Ogłoszenie nr 60356 - 2017 z dnia 2017-04-06 r.
Oleśnica: Wykonanie opracowania fotogrametrycznego powiatu oleśnickiego w ramach
projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim” na
potrzeby świadczenia usług elektronicznych związanych z udostępnianiem zasobów
geodezyjnych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oleśnicki z siedzibą w Oleśnicy, krajowy numer
identyfikacyjny 93193469600000, ul. ul. J. Słowackiego 10, 56400 Oleśnica, woj.
dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 140 107, e-mail zamowienia@powiat-olesnicki.pl, faks
713 140 110.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.powiat-olesnicki.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://bip.powiat-olesnicki.pl/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
tak
http://bip.powiat-olesnicki.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Powiat Oleśnicki, ul. J. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica, Pokój nr 122 – Biuro Podawcze na
parterze budynku
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie opracowania
fotogrametrycznego powiatu oleśnickiego w ramach projektu pn.: „Rozwój elektronicznych
usług publicznych w powiecie oleśnickim” na potrzeby świadczenia usług elektronicznych
związanych z udostępnianiem zasobów geodezyjnych.
Numer referencyjny: RP.272.1.3.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA Wykonanie opracowania
fotogrametrycznego powiatu oleśnickiego w ramach projektu pn.: „Rozwój elektronicznych
usług publicznych w powiecie oleśnickim” na potrzeby świadczenia usług elektronicznych
związanych z udostępnianiem zasobów geodezyjnych. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowanie fotogrametrycznego powiatu
oleśnickiego, obejmujące: 1. Wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych całego powiatu
oleśnickiego, w tym: 1) sygnalizacja i pomiar punktów polowej osnowy fotogrametrycznej, 2)
wykonanie wielkoformatową, fotogrametryczną kamerą cyfrową typu kadrowego zdjęć
lotniczych z pikselem terenowym nie większym niż 0,1 m, 3) kontrola jakości, 2. Wykonanie
aerotriangulacji, 3. Opracowanie cyfrowej ortofotomapy całego powiatu oleśnickiego z
pikselem terenowym równym 0,1 m w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL2000, 4. Wykonanie wielkoformatową, fotogrametryczną kamerą cyfrową typu kadrowego
zdjęć wybranych terenów zabudowanych 5 miast i miejscowości gminnej Dobroszyce z
pikselem terenowym nie większym niż 0,05 m, 5. Wykonanie aerotriangulacji i opracowanie
cyfrowej ortofotomapy obszarów wskazanych w punkcie II.4. z pikselem terenowym równym
0,05 m w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, 6. Wykonanie zdjęć
ukośnych obszarów wskazanych w punkcie II.4 z pikselem terenowym w centralnej części
zdjęć nie większym niż 0,08 m i pokryciu 60/50% dla 5 miast i miejscowości gminnej
Dobroszyce do opracowania pięciu kompletów fotoplanów ukośnych z wykonanych zdjęć, 7.
Opracowanie 5 kompletów fotoplanów ukośnych i modeli 3D obszarów wskazanych w
punkcie II.4 na podstawie wykonanych zdjęć. 8. zaimplementowanie opracowanych modeli
3D, zdjęć ukośnych i ortofotomap archiwalnych do powiatowych portali internetowych na
podstawie wykonanych zdjęć. 9. Wykonanie skaningu laserowego z gęstością 10 pkt/m2
obszarów wskazanych w punkcie II.4. i opracowanie danych skanerowych. III. ZASIĘG
OPRACOWANIA 1. Przestrzenny zakres opracowania wymienionego w punktach II.1. i II.3.
obejmuje cały obszar powiatu oleśnickiego w jego granicach administracyjnych
(powierzchnia powiatu wynosi 1048 km2) poszerzony o bufor na zewnątrz od granic powiatu

o szerokości minimum 200 m. 2. Przestrzenny zakres opracowania w punktach II.4. – II.9.
obejmuje tereny zabudowane o łącznej powierzchni ok. 54 km2 wokół 5 miast i i
miejscowości gminnej Dobroszyce: 1) Bierutów – 6,4 km2, 2) Międzybórz – 4,8 km2, 3)
Oleśnica – 17,6 km2, 4) Syców – 9,6 km2, 5) Twardogóra – 9,6 km2, 6) Dobroszyce – 6,4
km2. 3. Podstawowym arkuszem opracowania jest skala 1:2000, w układzie współrzędnych
płaskich prostokątnych PL-2000. Oznacza to, że na granicy obszaru opracowania, sekcje map
przez które przechodzi granica powiatu mogą nie być wypełnione treścią na całej
powierzchni. Nie dotyczy to obszarów 5 miast i gminy Dobroszyce, wymienionych w punkcie
III.2, gdzie obszary opracowania pokrywają się z granicami sekcji map w skali 1:1000, w
układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, opracowanie pokrywa więc pełne
ich powierzchnie. 4. Szkice obszaru opracowania na tle podziału sekcyjnego map w układzie
współrzędnych PL-2000, wraz z granicami administracyjnymi powiatu i gmin, stanowią
Załącznik nr 1 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Szkice te są również dostępne
u Zamawiającego w formacie dgn, dxf i pdf. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowi załącznik nr 1 do SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. IV. WYMAGANIA
ZAMAWIJĄCEGO DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB
PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ Stosowanie do art. 29 ust. 3a
Pzp Wykonawca lub zaangażowani przez niego Podwykonawcy, zobowiązani są zatrudnić na
podstawie umowy o pracę 1 osobę na stanowisku kierownika prac geodezyjnych i
kartograficznych, pod rygorem zapłaty kary umownej określonej w § 9 ust. 2 pkt. 4 projektu
umowy. 1. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy dostarczy do
Zamawiającego poświadczoną za zgodność z oryginałem zanonimizowaną kopię umowy o
pracę zawartą z osobą, o której mowa w pkt 1 pod rygorem zapłaty kary umownej określonej
w §9 ust. 2 pkt. 5 projektu umowy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonmizowana w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 2. Zatrudnienie powinno trwać przez
cały okres wykonania Umowy lub minimalnie na okres wykonywania odpowiednich
czynności, o których mowa w pkt. 1. 3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez
osobę, o której mowa w pkt 1, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego
zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej Wymagania Zamawiającego. Okresu
niezbędnego do zatrudnienia nowej osoby nie wlicza się do okresu, za który naliczana jest
kara umowna na podstawie §9 ust. 2 pkt. 4 projektu umowy. 4. Każdorazowo na żądanie
Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni,
Wykonawca przedłoży do wglądu dokumenty, potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę osoby, o której mowa w pkt 1, pod rygorem zapłaty kary umownej
określonej w §9 ust. 2 pkt. 5 projektu umowy. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do
uzyskania od zatrudnionej osoby zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych.
II.5) Główny kod CPV: 71355100-2
Dodatkowe kody CPV:71354200-6,
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
data zakończenia: 31/01/2018
II.9) Informacje dodatkowe: Umowa o udzielenie zamówienia zostanie zawarta na czas
oznaczony. Termin rozpoczęcia realizacji umowy: data zawarcia umowy. Termin wykonania
zdjęć pionowych: do 15 maja 2017r. Termin wykonania całości zamówienia: do 31.01.2018r.
lub do terminu krótszego wskazanego przez Wykonawcę w ofercie. końcowy termin
realizacji- wykonania całości stanowić będzie kryterium oceny ofert. Szczegółowe
postanowienia na ten temat znajdują się w pkt. XIV SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego
wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości – tj. a) Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonał należycie co najmniej : - 2 zamówienia polegające na wykonaniu zdjęć lotniczych
wraz z opracowaniem na ich podstawie ortofotomapy o rozdzielczości nie gorszej niż 0,1 m
obszaru o powierzchni co najmniej 500 km2 każde, - 1 zamówienie polegające na wykonaniu
zdjęć ukośnych wraz z opracowaniem na ich podstawie ortofotomapy ukośnej dla obiektu o
powierzchni nie mniejszej niż 25 km2 . - 1 zamówienie polegające na wykonaniu modeli 3D
terenu- dla obiektu o powierzchni nie mniejszej niż 25 km2 . UWAGA: Zamawiający
dopuszcza wykazanie usług a) i b) c) wykonanych jako jedno zamówienie (jedna umowa). b)
O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które dysponują lub będą dysponować
niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami, co najmniej: - 1 cyfrową
wielkoformatową kamerą fotogrametryczną, której parametry opisano w punkcie 2 rozdziału
VI Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, - 1 stanowiskiem
komputerowym z oprogramowaniem do aerotriangulacji, umożliwiającym wyrównanie bloku
metodą niezależnych wiązek z obserwacjami GPS/INS, - 2 stanowiskami komputerowymi z
oprogramowaniem do pomiaru 3D modelu stereoskopowego oraz mozaikowania
ortofotomapy na podstawie zdjęć lotniczych. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z
Wykonawców. c) O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca będzie dysponował zespołem co najmniej 4 osób spełniających łącznie

następujące wymagania: - 2 osobami posiadającymi doświadczenie w projektowaniu nalotów,
wykonywaniu post-processingu zdjęć lotniczych oraz kontroli zdjęć lotniczych i opracowań
fotogrametycznych, potwierdzone udziałem każdej z nich w wykonaniu co najmniej 2
zamówień, w których każdorazowo pozyskano zdjęcia lotnicze o rozdzielczości nie gorszej
niż 0,1 m obszaru o powierzchni co najmniej 500 km2, - 2 osobami posiadającymi
doświadczenie w wykonywaniu ortofotomapy potwierdzone udziałem każdej z nich w
wykonaniu co najmniej 2 zamówień, w których każdorazowo wykonano ortofotomapę o
rozdzielczości nie gorszej niż 0,1 m obszaru o powierzchni co najmniej 500 km2, - 2 osobami
posiadającymi uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43, pkt
7) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2016 r. poz.
1629), w tym 1 osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika prac geodezyjnych i
kartograficznych. UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość, w której jedna osoba
spełnia więcej niż jedno z ww. wymagań. W przypadku Wykonawców zagranicznych,
dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, z uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
nie
Informacje dodatkowe: 3. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby: 1)
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby). 2)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.- treść
oświadczenia została zamieszczona w załączniku nr 9 do siwz 3) Zamawiający oceni, czy
udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe,
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa w
pkt. VI niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4) Jeżeli zdolności
techniczne lub zawodowe Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie: a. zastąpił
ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b. zobowiązał się do osobistego
wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli wykaże spełnienie wymaganych zdolności
technicznych lub zawodowych, zgodnie z pkt. V.2. niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia . 5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej
informacji, dotyczących: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,
Wykonawcy będą zobowiązani do złożenia oświadczenia wykonawcy o przynależności albo
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług wykonanych 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, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy- wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do
SIWZ 2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami, - wzór wykazu sprzętu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ 3)
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za pełnienie funkcji kierownika prac geodezyjnych i
kartograficznych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami.- wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SIWZ 3. Dokumenty i
oświadczenia wymienione w pkt. VII.2. siwz, nie są dołączane do oferty- zamawiający
stosuje procedurę odwróconą ( o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp). 4. W
przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 1) Oferta
winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) Stosowne
pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli
każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3)

Oferta winna zawierać oświadczenie o którym mowa w pkt. VII.1. ppkt. .2)siwz dla każdego
wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty wymienione w pkt VII.1. siwz składane są
wspólnie. 4) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego, o których
mowa w pkt. VII.2.siwz dotyczą każdego z wykonawców osobno. 5. Postanowienia
dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń: 1)
Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców składane
są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. podmiotów. 2)
Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania. 3)
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot
udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4)
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej . 5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz
oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy
złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 6) Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7) Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, innego niż
oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6. Postanowienia dotyczące
dokumentów dot. Podmiotów udostępniających zasoby: 1) Wykonawca, który powołuje się
na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym
mowa w pkt. VII.1. ppkt. 2). 2) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, udziału w
postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy
wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania niniejszego zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy dołączyć
dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
niniejszego zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 3
do SIWZ 2. Dowód wniesienia wadium. 3. Zobowiązanie lub inne dokumenty w formie
pisemnej, potwierdzające oddanie zasobów podmiotów trzecich do dyspozycji wykonawcy,
sformułowane w sposób pozwalający Zamawiającemu określić realność udostępnienia
zasobów, w szczególności np. określające rodzaj i zakres zasobów udostępnianych, sposób
ich udostępnienia, czasookres itp. – gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych
podmiotów przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu- wzór
zobowiązania stanowi załącznik nr 9 do siwz 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia, zobowiązani są do załączenia do oferty dokumentu, ustanawiającego
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 5. W
przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy
załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu
zamówienia w wysokości: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł 0/100). 3. Wykonawca
wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i
1240) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank
Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, o/Oleśnica, nr rachunku dla podmiotów
krajowych: 90 9584 0008 2001 0000 9999 0004, dla podmiotów zagranicznych: kod swift:
POLUPLPR, nr iban: PL90 9584 0008 2001 0000 9999 0004 z adnotacją: "wadium Wykonanie opracowania fotogrametrycznego powiatu oleśnickiego w ramach projektu pn.
"Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim" na potrzeby świadczenia
usług elektronicznych związanych z udostępnianiem zasobów geodezyjnych" 5. Wadium
wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium
wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono
na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe
zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium
w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7.
Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz
należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie,
gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z
warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa
wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku
niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium
(niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać
będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom
po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek
wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w

art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa
zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60
Skrócenie końcowego terminu wykonania zamówienia 40
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający

przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz danych zawartych w ofercie. 2. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który

stanowi załącznik nr 8 do SIWZ 3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy. 4.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z sytuacji,
określonych w art. 144 Pzp. Zmiany w zakresie numerów telefonów, faksów, adresów,
adresów e-mail, osób odpowiedzialnych po obu Stronach za realizację Umowy, następują w
drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Strony w terminie niezwłocznym od dnia
zaistnienia zamiany i nie stanowią zmiany Umowy. 5. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1
pkt. 1) ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmian Umowy w następujących przypadkach: 1)
gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych, wymagań lub
zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie Umowy; 2) gdy konieczność
zmian jest następstwem zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie
Projektu; 3) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z zaistnienia siły wyższej, tj.
zdarzenia losowego lub wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było
przewidzieć ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej
staranności, w szczególności: powódź, klęska żywiołowa. 4) zmiany przepisów prawa
mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy; 5) opóźnień w przekazaniu materiałów
źródłowych niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, o ile nie wynika to z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy; 6) zmiany wynikające z wydłużenia przez CODGiK
terminów kontroli zdjęć lotniczych oraz przekazanej ortofotomapy. 6. W przypadkach
określonych w ust. 5 Zamawiający przewiduje możliwość: 1) zmiany terminu realizacji
Przedmiotu Umowy; 3) zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy. 7. Zmiany Umowy,
o których mowa w ust. 6 wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 14/04/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części

zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

