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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Powiat Miechowski
Adres pocztowy: ul.Racławicka 12
Miejscowość: Miechów
Kod NUTS: PL21
Kod pocztowy: 32-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Oczkowicz
E-mail: przetargi@powiat.miechow.pl 
Tel.:  +48 413821120
Faks:  +48 413821118
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.miechow.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/sp_miechow
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/sp_miechow

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:
Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIP – gmin:
Charsznica, Gołcza, Książ Wielki i Miechów obszar wiejski
Numer referencyjny: Or.272.5.2020

II.1.2) Główny kod CPV
71354100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:przetargi@powiat.miechow.pl
http://www.miechow.pl/
https://platformazakupowa.pl/sp_miechow
https://platformazakupowa.pl/sp_miechow
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Prace objęte modernizacją, mające na celu uzyskanie wyższego poziomu dojrzałości i jakości świadczenia
usług przez Powiat Miechowski drogą elektroniczną z wykorzystaniem cyfrowych geodezyjnych rejestrów
publicznych. Polegać będą na dostosowaniu bazy danych EGiB prowadzonej dla jednostek ewidencyjnych
Charsznica, Gołcza, Książ Wielki i Miechów obszar wiejski do zgodności z pojęciowym modelem danych
EGiB, określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 393), zwanego
dalej „rozporządzeniem w sprawie EGiB” oraz na poprawie jakości i aktualności danych ewidencji gruntów i
budynków.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB – Gmina
Charsznica” (3 etapy realizacji)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71354100
71300000
72312000
48610000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Starostwo Powiatowe w Miechowie, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów, Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB –
Gmina Charsznica” podzielona na 3 etapy realizacji. Prace objęte modernizacją mają na celu uzyskanie
wyższego poziomu dojrzałości i jakości świadczenia usług przez Powiat Miechowski drogą elektroniczną z
wykorzystaniem cyfrowych geodezyjnych rejestrów publicznych. Polegać będą na dostosowaniu bazy danych
EGiB prowadzonej dla jednostek ewidencyjnych Charsznica, Gołcza, Książ Wielki i Miechów obszar wiejski do
zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj.
Dz. U. z 2019 r., poz. 393), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie EGiB” oraz na poprawie jakości i
aktualności danych ewidencji gruntów i budynków.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 18
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:
RPMP.02.01.04-12-0074/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB – Gmina
Gołcza (3 etapy realizacji)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71354100
71300000
72312000
48610000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Starostwo Powiatowe w Miechowie, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów, Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB – Gmina
Gołcza podzielona na 3 etapy realizacji. Prace objęte modernizacją mają na celu uzyskanie wyższego poziomu
dojrzałości i jakości świadczenia usług przez Powiat Miechowski drogą elektroniczną z wykorzystaniem
cyfrowych geodezyjnych rejestrów publicznych. Polegać będą na dostosowaniu bazy danych EGiB prowadzonej
dla jednostek ewidencyjnych Charsznica, Gołcza, Książ Wielki i Miechów obszar wiejski do zgodności z
pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2019
r., poz. 393), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie EGiB” oraz na poprawie jakości i aktualności danych
ewidencji gruntów i budynków.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 18
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:
RPMP.02.01.04-12-0074/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB – Gmina
Książ Wielki (3 etapy realizacji)
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71354100
71300000
72312000
48610000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Starostwo Powiatowe w Miechowie, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów, Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB –
Gmina Książ Wielki podzielona na 3 etapy realizacji. Prace objęte modernizacją mają na celu uzyskanie
wyższego poziomu dojrzałości i jakości świadczenia usług przez Powiat Miechowski drogą elektroniczną z
wykorzystaniem cyfrowych geodezyjnych rejestrów publicznych. Polegać będą na dostosowaniu bazy danych
EGiB prowadzonej dla jednostek ewidencyjnych Charsznica, Gołcza, Książ Wielki i Miechów obszar wiejski do
zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj.
Dz. U. z 2019 r., poz. 393), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie EGiB” oraz na poprawie jakości i
aktualności danych ewidencji gruntów i budynków.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 18
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:
RPMP.02.01.04-12-0074/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB – Gmina
Miechów-obszar wiejski (3 etapy realizacji)
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71354100
71300000
72312000
48610000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Starostwo Powiatowe w Miechowie, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów, Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB – Gmina
Miechów-obszar wiejski podzielona na 3 etapy realizacji. Prace objęte modernizacją mają na celu uzyskanie
wyższego poziomu dojrzałości i jakości świadczenia usług przez Powiat Miechowski drogą elektroniczną z
wykorzystaniem cyfrowych geodezyjnych rejestrów publicznych. Polegać będą na dostosowaniu bazy danych
EGiB prowadzonej dla jednostek ewidencyjnych Charsznica, Gołcza, Książ Wielki i Miechów obszar wiejski do
zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj.
Dz. U. z 2019 r., poz. 393), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie EGiB” oraz na poprawie jakości i
aktualności danych ewidencji gruntów i budynków.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 18
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:
RPMP.02.01.04-12-0074/16-00

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
- Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia - potencjał kadrowy: wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio
wykwalifikowany personel:
1 osoba, która posiada aktualne geodezyjne uprawnienia zawodowe z zakresu rozgraniczeń i podziałów
nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych (wynikające z art. 43 pkt 2 ustawy
z dnia 17 maja 1989r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - t. j. Dz. U. z 2020, Poz. 276 z późn.zm).
- Doświadczenie zawodowe: wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie) ukończył z należytą starannością realizację co najmniej 1 zadania
odpowiadających swoim rodzajem i wartością nie mniejszą niż 400 000,00 zł brutto usługą stanowiącym
przedmiot tego zamówienia

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:
Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
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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: 16/06/2020
Czas lokalny: 12:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/06/2020
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Miechowie, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów, Polska

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:
Dokumenty i oświadczenia, które ma złożyć wykonawca na żądanie zamawiającego - dotyczy wykonawcy,
którego oferta została najwyżej oceniona:
1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie artykule 24 ustęp 5 punkt 1 ustawy;
2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
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odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
4) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 1170);
(załącznik nr 11)

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określono 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.
5. Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180-198 ustawy Pzp

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/04/2020
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