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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3939-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Żnin: Usługi badań katastralnych
2014/S 004-003939
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin w imieniu, którego
działa na podstawie pełnomocnictwa z dnia 16.12.2013 r. nr 8/2013 Powiat Inowrocławski reprezentowany
przez Zarząd Powiatu ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 Inowrocław
ul. Potockiego 1
88-400 Żnin
POLSKA
E-mail: zwiazekpowiatow@znin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 - pok. nr 106, ul. Mątewska 17
- pok. 106, 88-100 Inowrocław,
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
Punkt kontaktowy: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 – pok. nr
106, ul. Mątewska 17 – pok. 106, 88-100 Inowrocław
Osoba do kontaktów: Jan Madziarski, Żaneta Walczak-Borowska
88-100 Inowrocław
POLSKA
Tel.: +48 523592130 / 523592237
Faks: +48 523574820
Adres internetowy: http://www.bip.inowroclaw.powiat.pl
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, ul Mątewska 17 pok. 106.
Osoba do kontaktów: Jan Madziarski, Żaneta Walczak-Borowska
88-100 Inowrocław
POLSKA
Tel.: +48 523592130 / 523592237
E-mail: budownictwo@inowroclaw.powiat.pl
Faks: +48 523574820
Adres internetowy: www.bip.inowroclaw.powiat.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 – kancelaria ogólna pok. 144
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88-100 Inowrocław
POLSKA
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na
terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Kod NUTS PL61

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamówienie jest realizowane przez Powiat Inowrocławski jako partnera projektu, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 - Oś priorytetowa 4 – Rozwój infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego, Działanie 4.2 – Rozwój usług i aplikacji dla ludności, pn. „Uzupełnienie
ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie
Województwa Kujawsko - Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji części opisowej i kartograficznej operatu
ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w bazie danych systemu teleinformatycznego EWID2007 w celu
dostosowania jej do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001, Nr 38, poz. 454 ) i doprowadzenie ich
do zgodności ze stanem faktycznym i prawnym. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące
budynków i lokali wraz z aktualizacją użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych
obejmującą również doprowadzenie do zgodności ich oznaczeń w części opisowej i kartograficznej na
pozostałych obszarach oraz zmiana nośnika mapy ewidencyjnej z mapy analogowej na numeryczną obiektową
mapę ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy:
1. gmina Inowrocław
2. gmina Kruszwica (bez miasta Kruszwica)
3. gmina Gniewkowo – (bez miasta Gniewkowo)
4. gmina Dąbrowa Biskupia
Przedmiot zamówienia obejmuje obiekt położony na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie
inowrocławskim (0407). Modernizacją ewidencji zostanie objętych 11318 działek o ogólnej pow. 17121 ha -
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gmina Inowrocław, 10392 działek o ogólnej pow. 25685 ha-gmina Kruszwica, 6335 działek o ogólnej pow. 17007
ha-gmina Gniewkowo, 6368 działek o ogólnej pow. 14688 ha gmina Dąbrowa Biskupia tj. ogółem 34413 działek
o łącznej pow. 74501 ha.
Ewidencja budynków i lokali szacunkowo będzie obejmowała ok. 10000 budynków i 1000 lokali w gminie
Inowrocław, ok. 8 000 budynków i 800 lokali w gminie Kruszwica, ok. 5000 budynków i 400 lokali w gminie
Gniewkowo, ok. 4500 budynków i 400 lokali w gminie Dąbrowa Biskupia.
Szczegółowy wykaz obrębów gmin objętych modernizacją zawarty został w warunkach technicznych
stanowiących załącznik do SIWZ.
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71354300, 71354000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Modernizacją ewidencji zostanie objętych 11 318 działek o ogólnej pow. 17 121 ha - gmina Inowrocław, 10 392
działek o ogólnej pow. 25685 ha-gmina Kruszwica, 6335 działek o ogólnej pow. 17 007 ha-gmina Gniewkowo,
6368 działek o ogólnej pow. 14688 ha gmina Dąbrowa Biskupia tj. ogółem 34 413 działek o łącznej pow. 74 501
ha.
Ewidencja budynków i lokali szacunkowo będzie obejmowała ok. 10 000 budynków i 1 000 lokali w gminie
Inowrocław, ok. 8 000 budynków i 800 lokali w gminie Kruszwica, ok. 5 000 budynków i 400 lokali w gminie
Gniewkowo, ok. 4 500 budynków i 400 lokali w gminie Dąbrowa Biskupia.
Szczegółowy wykaz obrębów gmin objętych modernizacją zawarty został w warunkach technicznych
stanowiących załącznik do SIWZ.

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na
terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” - gmina Inowrocław
1)
Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na:
modernizacji części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w bazie
danych systemu teleinformatycznego EWID2007 w celu dostosowania jej do wymogów Rozporządzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz. U. z 2001, Nr 38, poz. 454 ) i doprowadzenie ich do zgodności ze stanem faktycznym i prawnym.
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Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali wraz z aktualizacją użytków
gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych obejmującą również doprowadzenie do zgodności
ich oznaczeń w części opisowej i kartograficznej na pozostałych obszarach oraz zmiana nośnika mapy
ewidencyjnej z mapy analogowej na numeryczną obiektową mapę ewidencji gruntów i budynków na terenie
gminy Inowrocław.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w warunkach technicznych stanowiących załącznik do
SIWZ.
Zamawiający posiada system EWID w wersji 8.1.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71354300, 71354000

3)

Wielkość lub zakres
W gminie Inowrocław modernizacją ewidencji zostanie objętych 11318 działek o ogólnej pow. 17 121 ha
Ewidencja budynków i lokali szacunkowo będzie obejmowała ok. 10 000 budynków i 1 000 lokali.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na
terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” - gmina Kruszwica (bez miasta
Kruszwica)
1)
Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na:
modernizacji części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w bazie
danych systemu teleinformatycznego EWID2007 w celu dostosowania jej do wymogów Rozporządzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz. U. z 2001, Nr 38, poz. 454 ) i doprowadzenie ich do zgodności ze stanem faktycznym i prawnym.
Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali wraz z aktualizacją użytków
gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych obejmującą również doprowadzenie do zgodności
ich oznaczeń w części opisowej i kartograficznej na pozostałych obszarach oraz zmiana nośnika mapy
ewidencyjnej z mapy analogowej na numeryczną obiektową mapę ewidencji gruntów i budynków na terenie
gminy Kruszwica (bez miasta Kruszwica).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w warunkach technicznych stanowiących załącznik do
SIWZ.
Zamawiający posiada system EWID w wersji 8.1.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71354300, 71354000

3)

Wielkość lub zakres
W gminie Kruszwica modernizacją ewidencji zostanie objętych 10392 działek o ogólnej pow. 25685 ha,
Ewidencja budynków i lokali szacunkowo będzie obejmowała ok. 8000 budynków i 800 lokali.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
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Nazwa: „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na
terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” - gmina Gniewkowo (bez
miasta Gniewkowo)
1)
Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na:
modernizacji części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w bazie
danych systemu teleinformatycznego EWID2007 w celu dostosowania jej do wymogów Rozporządzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz. U. z 2001, Nr 38, poz. 454 ) i doprowadzenie ich do zgodności ze stanem faktycznym i prawnym.
Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali wraz z aktualizacją użytków
gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych obejmującą również doprowadzenie do zgodności
ich oznaczeń w części opisowej i kartograficznej na pozostałych obszarach oraz zmiana nośnika mapy
ewidencyjnej z mapy analogowej na numeryczną obiektową mapę ewidencji gruntów i budynków na terenie
gminy Gniewkowo (bez miasta Gniewkowo).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w warunkach technicznych stanowiących załącznik do
SIWZ.
Zamawiający posiada system EWID w wersji 8.1.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71354300, 71354000

3)

Wielkość lub zakres
W gminie Gniewkowo modernizacją ewidencji zostanie objętych 6335 działek o ogólnej pow. 17007 ha,
Ewidencja budynków i lokali szacunkowo będzie obejmowała ok. 5000 budynków i 400 lokali.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na
terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” - gmina Dąbrowa Biskupia
1)
Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na:
modernizacji części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w bazie
danych systemu teleinformatycznego EWID2007 w celu dostosowania jej do wymogów Rozporządzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz. U. z 2001, Nr 38, poz. 454 ) i doprowadzenie ich do zgodności ze stanem faktycznym i prawnym.
Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali wraz z aktualizacją użytków
gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych obejmującą również doprowadzenie do zgodności
ich oznaczeń w części opisowej i kartograficznej na pozostałych obszarach oraz zmiana nośnika mapy
ewidencyjnej z mapy analogowej na numeryczną obiektową mapę ewidencji gruntów i budynków na terenie
gminy Dąbrowa Biskupia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w warunkach technicznych stanowiących załącznik do
SIWZ.
Zamawiający posiada system EWID w wersji 8.1.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71354300, 71354000

3)

Wielkość lub zakres
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W gminie Dąbrowa Biskupia modernizacją ewidencji zostanie objętych 6368 działek o ogólnej pow. 14688 ha,
Ewidencja budynków i lokali szacunkowo będzie obejmowała ok. 4500 budynków i 400 lokali.
4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w
wysokości:
Inowrocław – część nr 1 – 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
Kruszwica – część nr 2 – 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych00/100)
Gniewkowo– część nr 3 - 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
Dąbrowa Biskupia część nr 4 – 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: BS w Inowrocławiu ul. Solankowa 11
Nr rachunku 72 8149 0000 0022 6022 2000 0004;
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania
kwoty na rachunku Zamawiającego.
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie
wadium należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot, a kopię poświadczoną za zgodność z
oryginałem trwale dołączyć do oferty.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1, zamawiający żąda:
e) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (zał. do SIWZ);
f) aktualnego odpisu 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
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terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
g) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
h) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
i) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
j) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
k) w przypadku zamówień innych niż zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1 i art. 132 ust. 1 ustawy,
aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
l) dokumenty dotyczące przynależności do 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 informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg.
załącznika do SIWZ).
m) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy w pkt. 5.2 lit. f,g,h,i,l.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym
że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów:
1) o których mowa w pkt 5 niniejszej specyfikacji:
a) lit. f, g, h i j - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
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- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) lit. i, k - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11
ustawy;
Dokumenty, o których mowa w ppkt. 1 lit. a tiret pierwsze i trzecie, lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt. 1 lit. a tiret drugie, powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zamawiający
żąda:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków (załącznik do SIWZ);
b) wykazu 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;
określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia
poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie; min.1
projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków, za min.
a) za kwotę 100 000 zł brutto w przypadku złożenia oferty na jedną z czterech części, na które podzielony został
przedmiot zamówienia,
b) za kwotę 120 000 zł brutto w przypadku złożenia oferty na dwie z czterech części, na które podzielony został
przedmiot zamówienia,
c) za kwotę 200 000 zł brutto w przypadku złożenia oferty na trzy z czterech części, na które podzielony został
przedmiot zamówienia,
d) za kwotę 250 000 zł brutto w przypadku złożenia oferty na cztery części, przedmiotu zamówienia;
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c) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
d) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: wykonawca
udokumentuje dysponowanie: minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji
i kartografii z zakresu pkt. 1, 2 art. 43 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz.
1287, z 2013 r. poz. 805, 829).

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: tak

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
AG.272.1.1.2014.

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.2.2014 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
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Warunki otwarcia ofert
Data: 14.2.2014
Miejscowość:
Inowrocław ul. Mątewska 17, salka radnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 - Oś priorytetowa 4 – Rozwój infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego, Działanie 4.2 – Rozwój usług i aplikacji dla ludności, pn. „Uzupełnienie
ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie
Województwa Kujawsko - Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”.

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Izby Odwoławczej
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.1.2014
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