Ogłoszenie nr 78281 - 2017 z dnia 2017-05-04 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 UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 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
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 60356-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone 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, państwo
Polska, woj. dolnośląskie, tel. 713 140 107, faks 713 140 110, e-mail zamowienia@powiatolesnicki.pl
Adres strony internetowej (URL): www..powiat-olesnicki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego
z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z
zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
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 (jeżeli dotyczy):
RP.272.1.3.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) 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.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 71355100-2
Dodatkowe kody CPV: 71354200-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: 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.
Postępowanie/część zostało
unieważnione nie
Należy podać podstawę i
przyczynę unieważnienia
postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/04/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT364750.00
Walutapln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
MGGP Aero Sp. z o.o., ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów, kontakt@mggpaero.com, ul.
Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów, 33-100, Tarnów, kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 350550.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI
BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O
CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

