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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:186828-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Łęczna: Nadzór nad projektem i dokumentacją
2019/S 078-186828

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Powiat Łęczyński
431019425
al. Jana Pawła II 95 A
Łęczna
21-010
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Jóźwiak
Tel.:  +48 815315204
E-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl 
Faks:  +48 817526464
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiatleczynski.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.powiatleczynski.pl
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/pn/sp_leczna
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych EGiB
dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”
Numer referencyjny: IRP.272.4.6.2019

mailto:zamowienia@powiatleczynski.pl
www.powiatleczynski.pl
www.powiatleczynski.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/sp_leczna


Dz.U./S S78
19/04/2019
186828-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 17

19/04/2019 S78
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 17

II.1.2) Główny kod CPV
71248000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli w pełnym zakresie nad realizacją
odrębnego przedmiotu zamówienia publicznego pn.: Utworzenie oraz modernizacja cyfrowych baz danych:
EGiB, dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” dla
Powiatu Łęczyńskiego.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania dotyczące czterech części:
1) Zadanie nr 1 - cześć 20 prac geodezyjnych – gm. Milejów,
2) Zadanie nr 2 - cześć 63 prac geodezyjnych – gm. Cyców, Ludwin i Milejów,
3) Zadanie nr 3 - cześć 64 prac geodezyjnych – gm. Puchaczów,
4) Zadanie nr 4 - cześć 107 prac geodezyjnych – gm. Spiczyn, Łęczna – obszar wiejski.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Warunkach Technicznych (OPZ) wykonania
zamówienia odpowiednio dla każdej części zamówienia stanowiące załącznik nr 1, 2, 3, 4 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 4

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli - Zadanie nr 1 - cześć 20 prac geodezyjnych – gm. Milejów,
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000
71630000
72316000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo lubelskie, powiat łęczyński

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli w pełnym zakresie nad realizacją
odrębnego przedmiotu zamówienia publicznego pn.: Utworzenie oraz modernizacja cyfrowych baz danych:
EGiB, dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” dla
Powiatu Łęczyńskiego.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania dotyczące czterech części:
1) Zadanie nr 1 - cześć 20 prac geodezyjnych – gm. Milejów,
2) Zadanie nr 2 - cześć 63 prac geodezyjnych – gm. Cyców, Ludwin i Milejów,
3) Zadanie nr 3 - cześć 64 prac geodezyjnych – gm. Puchaczów,
4) Zadanie nr 4 - cześć 107 prac geodezyjnych – gm. Spiczyn, Łęczna – obszar wiejski.
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3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Warunkach Technicznych (OPZ) wykonania
zamówienia odpowiednio dla każdej części zamówienia stanowiące załącznik nr 1, 2, 3, 4 do SIWZ.
4. Dokumenty wraz z uzgodnionymi przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego projektami modernizacji ewidencji gruntów i budynków dostępne są pod następującymi
adresami:
1) Zadanie nr 1 - cześć 20 prac geodezyjnych – gm. Milejów - http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap1.3/Czesc
%2020%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Milejow%20%28zal.%20nr%2020%20do%20SIWZ
%29%20E1.3.zip
2) Zadanie nr 2 - cześć 63 prac geodezyjnych – gm. Cyców, Ludwin i Milejów - http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/
Czesc%2063%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Cycow%2C%20gm.%20Ludwin%2C%20gm.
%20Milejow%20%28zal.%20nr%2063%20do%20SIWZ%29%20E2.zip
3) Zadanie nr 3 - cześć 64 prac geodezyjnych – gm. Puchaczów - http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/Czesc
%2064%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Puchaczow%20%28zal.%20nr%2064%20do%20SIWZ
%29%20E2.zip
4) Zadanie nr 4 - cześć 107 prac geodezyjnych – gm. Spiczyn, Łęczna – obszar wiejski - http://
bpg.powiat.lublin.pl/Etap3/Czesc%20107%20-%20powiat%20leczynski%2C%20Leczna%20-%20obszar
%20wiejski%2C%20gm.Spiczyn%20%28zal.%20nr%20107%20do%20SIWZ%29.zip

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Weryfikacja materiałów PODGiK / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia rękojmi / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 24/09/2020
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:
RPLU.02.01.00-06-0039/16 "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia:
Zadanie nr 1 - do 24.9.2020 r.,
Zadanie nr 2 – do 30.9.2020 r.,
Zadanie nr 3 – do 30.9.2020 r.,
Zadanie nr 4 – do 14.10.2020 r.,

II.2) Opis

http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap1.3/Czesc%2020%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Milejow%20%28zal.%20nr%2020%20do%20SIWZ%29%20E1.3.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap1.3/Czesc%2020%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Milejow%20%28zal.%20nr%2020%20do%20SIWZ%29%20E1.3.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap1.3/Czesc%2020%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Milejow%20%28zal.%20nr%2020%20do%20SIWZ%29%20E1.3.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/Czesc%2063%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Cycow%2C%20gm.%20Ludwin%2C%20gm.%20Milejow%20%28zal.%20nr%2063%20do%20SIWZ%29%20E2.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/Czesc%2063%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Cycow%2C%20gm.%20Ludwin%2C%20gm.%20Milejow%20%28zal.%20nr%2063%20do%20SIWZ%29%20E2.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/Czesc%2063%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Cycow%2C%20gm.%20Ludwin%2C%20gm.%20Milejow%20%28zal.%20nr%2063%20do%20SIWZ%29%20E2.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/Czesc%2064%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Puchaczow%20%28zal.%20nr%2064%20do%20SIWZ%29%20E2.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/Czesc%2064%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Puchaczow%20%28zal.%20nr%2064%20do%20SIWZ%29%20E2.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/Czesc%2064%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Puchaczow%20%28zal.%20nr%2064%20do%20SIWZ%29%20E2.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap3/Czesc%20107%20-%20powiat%20leczynski%2C%20Leczna%20-%20obszar%20wiejski%2C%20gm.Spiczyn%20%28zal.%20nr%20107%20do%20SIWZ%29.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap3/Czesc%20107%20-%20powiat%20leczynski%2C%20Leczna%20-%20obszar%20wiejski%2C%20gm.Spiczyn%20%28zal.%20nr%20107%20do%20SIWZ%29.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap3/Czesc%20107%20-%20powiat%20leczynski%2C%20Leczna%20-%20obszar%20wiejski%2C%20gm.Spiczyn%20%28zal.%20nr%20107%20do%20SIWZ%29.zip
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II.2.1) Nazwa:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli - Zadanie nr 2 - cześć 63 prac geodezyjnych – gm. Cyców,
Ludwin i Milejów
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000
71630000
72316000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo lubelskie, powiat łęczyński

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli w pełnym zakresie nad realizacją
odrębnego przedmiotu zamówienia publicznego pn.: Utworzenie oraz modernizacja cyfrowych baz danych:
EGiB, dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” dla
Powiatu Łęczyńskiego.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania dotyczące czterech części:
1) Zadanie nr 1 - cześć 20 prac geodezyjnych – gm. Milejów,
2) Zadanie nr 2 - cześć 63 prac geodezyjnych – gm. Cyców, Ludwin i Milejów,
3) Zadanie nr 3 - cześć 64 prac geodezyjnych – gm. Puchaczów,
4) Zadanie nr 4 - cześć 107 prac geodezyjnych – gm. Spiczyn, Łęczna – obszar wiejski.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Warunkach Technicznych (OPZ) wykonania
zamówienia odpowiednio dla każdej części zamówienia stanowiące załącznik nr 1, 2, 3, 4 do SIWZ.
4. Dokumenty wraz z uzgodnionymi przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego projektami modernizacji ewidencji gruntów i budynków dostępne są pod następującymi
adresami:
1) Zadanie nr 1 - cześć 20 prac geodezyjnych – gm. Milejów - http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap1.3/Czesc
%2020%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Milejow%20%28zal.%20nr%2020%20do%20SIWZ
%29%20E1.3.zip
2) Zadanie nr 2 - cześć 63 prac geodezyjnych – gm. Cyców, Ludwin i Milejów - http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/
Czesc%2063%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Cycow%2C%20gm.%20Ludwin%2C%20gm.
%20Milejow%20%28zal.%20nr%2063%20do%20SIWZ%29%20E2.zip
3) Zadanie nr 3 - cześć 64 prac geodezyjnych – gm. Puchaczów - http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/Czesc
%2064%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Puchaczow%20%28zal.%20nr%2064%20do%20SIWZ
%29%20E2.zip
4) Zadanie nr 4 - cześć 107 prac geodezyjnych – gm. Spiczyn, Łęczna – obszar wiejski -http://
bpg.powiat.lublin.pl/Etap3/Czesc%20107%20-%20powiat%20leczynski%2C%20Leczna%20-%20obszar
%20wiejski%2C%20gm.Spiczyn%20%28zal.%20nr%20107%20do%20SIWZ%29.zip

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Weryfikacja materiałów PODGiK / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia rękojmi / Waga: 20
Cena - Waga: 60

http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap1.3/Czesc%2020%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Milejow%20%28zal.%20nr%2020%20do%20SIWZ%29%20E1.3.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap1.3/Czesc%2020%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Milejow%20%28zal.%20nr%2020%20do%20SIWZ%29%20E1.3.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap1.3/Czesc%2020%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Milejow%20%28zal.%20nr%2020%20do%20SIWZ%29%20E1.3.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/Czesc%2063%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Cycow%2C%20gm.%20Ludwin%2C%20gm.%20Milejow%20%28zal.%20nr%2063%20do%20SIWZ%29%20E2.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/Czesc%2063%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Cycow%2C%20gm.%20Ludwin%2C%20gm.%20Milejow%20%28zal.%20nr%2063%20do%20SIWZ%29%20E2.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/Czesc%2063%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Cycow%2C%20gm.%20Ludwin%2C%20gm.%20Milejow%20%28zal.%20nr%2063%20do%20SIWZ%29%20E2.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/Czesc%2064%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Puchaczow%20%28zal.%20nr%2064%20do%20SIWZ%29%20E2.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/Czesc%2064%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Puchaczow%20%28zal.%20nr%2064%20do%20SIWZ%29%20E2.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/Czesc%2064%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Puchaczow%20%28zal.%20nr%2064%20do%20SIWZ%29%20E2.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap3/Czesc%20107%20-%20powiat%20leczynski%2C%20Leczna%20-%20obszar%20wiejski%2C%20gm.Spiczyn%20%28zal.%20nr%20107%20do%20SIWZ%29.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap3/Czesc%20107%20-%20powiat%20leczynski%2C%20Leczna%20-%20obszar%20wiejski%2C%20gm.Spiczyn%20%28zal.%20nr%20107%20do%20SIWZ%29.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap3/Czesc%20107%20-%20powiat%20leczynski%2C%20Leczna%20-%20obszar%20wiejski%2C%20gm.Spiczyn%20%28zal.%20nr%20107%20do%20SIWZ%29.zip
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2020
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:
RPLU.02.01.00-06-0039/16 "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli - Zadanie nr 3 - cześć 64 prac geodezyjnych – gm. Puchaczów,
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000
71630000
72316000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo lubelskie, powiat łęczyński

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli w pełnym zakresie nad realizacją
odrębnego przedmiotu zamówienia publicznego pn.: Utworzenie oraz modernizacja cyfrowych baz danych:
EGiB, dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” dla
Powiatu Łęczyńskiego.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania dotyczące czterech części:
1) Zadanie nr 1 - cześć 20 prac geodezyjnych – gm. Milejów,
2) Zadanie nr 2 - cześć 63 prac geodezyjnych – gm. Cyców, Ludwin i Milejów,
3) Zadanie nr 3 - cześć 64 prac geodezyjnych – gm. Puchaczów,
4) Zadanie nr 4 - cześć 107 prac geodezyjnych – gm. Spiczyn, Łęczna – obszar wiejski.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Warunkach Technicznych (OPZ) wykonania
zamówienia odpowiednio dla każdej części zamówienia stanowiące załącznik nr 1, 2, 3, 4 do SIWZ.
4. Dokumenty wraz z uzgodnionymi przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego projektami modernizacji ewidencji gruntów i budynków dostępne są pod następującymi
adresami:
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1) Zadanie nr 1 - cześć 20 prac geodezyjnych – gm. Milejów - http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap1.3/Czesc
%2020%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Milejow%20%28zal.%20nr%2020%20do%20SIWZ
%29%20E1.3.zip
2) Zadanie nr 2 - cześć 63 prac geodezyjnych – gm. Cyców, Ludwin i Milejów - http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/
Czesc%2063%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Cycow%2C%20gm.%20Ludwin%2C%20gm.
%20Milejow%20%28zal.%20nr%2063%20do%20SIWZ%29%20E2.zip
3) Zadanie nr 3 - cześć 64 prac geodezyjnych – gm. Puchaczów - http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/Czesc
%2064%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Puchaczow%20%28zal.%20nr%2064%20do%20SIWZ
%29%20E2.zip
4) Zadanie nr 4 - cześć 107 prac geodezyjnych – gm. Spiczyn, Łęczna – obszar wiejski -http://
bpg.powiat.lublin.pl/Etap3/Czesc%20107%20-%20powiat%20leczynski%2C%20Leczna%20-%20obszar
%20wiejski%2C%20gm.Spiczyn%20%28zal.%20nr%20107%20do%20SIWZ%29.zip

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Weryfikacja materiałów PODGiK / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia rękojmi / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2020
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:
RPLU.02.01.00-06-0039/16 "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli - Zadanie nr 4 - cześć 107 prac geodezyjnych – gm. Spiczyn,
Łęczna – obszar wiejski
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000
71630000
72316000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap1.3/Czesc%2020%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Milejow%20%28zal.%20nr%2020%20do%20SIWZ%29%20E1.3.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap1.3/Czesc%2020%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Milejow%20%28zal.%20nr%2020%20do%20SIWZ%29%20E1.3.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap1.3/Czesc%2020%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Milejow%20%28zal.%20nr%2020%20do%20SIWZ%29%20E1.3.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/Czesc%2063%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Cycow%2C%20gm.%20Ludwin%2C%20gm.%20Milejow%20%28zal.%20nr%2063%20do%20SIWZ%29%20E2.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/Czesc%2063%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Cycow%2C%20gm.%20Ludwin%2C%20gm.%20Milejow%20%28zal.%20nr%2063%20do%20SIWZ%29%20E2.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/Czesc%2063%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Cycow%2C%20gm.%20Ludwin%2C%20gm.%20Milejow%20%28zal.%20nr%2063%20do%20SIWZ%29%20E2.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/Czesc%2064%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Puchaczow%20%28zal.%20nr%2064%20do%20SIWZ%29%20E2.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/Czesc%2064%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Puchaczow%20%28zal.%20nr%2064%20do%20SIWZ%29%20E2.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/Czesc%2064%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Puchaczow%20%28zal.%20nr%2064%20do%20SIWZ%29%20E2.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap3/Czesc%20107%20-%20powiat%20leczynski%2C%20Leczna%20-%20obszar%20wiejski%2C%20gm.Spiczyn%20%28zal.%20nr%20107%20do%20SIWZ%29.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap3/Czesc%20107%20-%20powiat%20leczynski%2C%20Leczna%20-%20obszar%20wiejski%2C%20gm.Spiczyn%20%28zal.%20nr%20107%20do%20SIWZ%29.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap3/Czesc%20107%20-%20powiat%20leczynski%2C%20Leczna%20-%20obszar%20wiejski%2C%20gm.Spiczyn%20%28zal.%20nr%20107%20do%20SIWZ%29.zip
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Polska, województwo lubelskie, powiat łęczyński

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli w pełnym zakresie nad realizacją
odrębnego przedmiotu zamówienia publicznego pn.: Utworzenie oraz modernizacja cyfrowych baz danych:
EGiB, dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” dla
Powiatu Łęczyńskiego.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania dotyczące czterech części:
1) Zadanie nr 1 - cześć 20 prac geodezyjnych – gm. Milejów,
2) Zadanie nr 2 - cześć 63 prac geodezyjnych – gm. Cyców, Ludwin i Milejów,
3) Zadanie nr 3 - cześć 64 prac geodezyjnych – gm. Puchaczów,
4) Zadanie nr 4 - cześć 107 prac geodezyjnych – gm. Spiczyn, Łęczna – obszar wiejski.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Warunkach Technicznych (OPZ) wykonania
zamówienia odpowiednio dla każdej części zamówienia stanowiące załącznik nr 1, 2, 3, 4 do SIWZ.
4. Dokumenty wraz z uzgodnionymi przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego projektami modernizacji ewidencji gruntów i budynków dostępne są pod następującymi
adresami:
1) Zadanie nr 1 - cześć 20 prac geodezyjnych – gm. Milejów - http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap1.3/Czesc
%2020%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Milejow%20%28zal.%20nr%2020%20do%20SIWZ
%29%20E1.3.zip
2) Zadanie nr 2 - cześć 63 prac geodezyjnych – gm. Cyców, Ludwin i Milejów - http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/
Czesc%2063%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Cycow%2C%20gm.%20Ludwin%2C%20gm.
%20Milejow%20%28zal.%20nr%2063%20do%20SIWZ%29%20E2.zip
3) Zadanie nr 3 - cześć 64 prac geodezyjnych – gm. Puchaczów - http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/Czesc
%2064%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Puchaczow%20%28zal.%20nr%2064%20do%20SIWZ
%29%20E2.zip
4) Zadanie nr 4 - cześć 107 prac geodezyjnych – gm. Spiczyn, Łęczna – obszar wiejski -http://
bpg.powiat.lublin.pl/Etap3/Czesc%20107%20-%20powiat%20leczynski%2C%20Leczna%20-%20obszar
%20wiejski%2C%20gm.Spiczyn%20%28zal.%20nr%20107%20do%20SIWZ%29.zip

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Weryfikacja materiałów PODGiK / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia rękojmi / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/10/2020
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

http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap1.3/Czesc%2020%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Milejow%20%28zal.%20nr%2020%20do%20SIWZ%29%20E1.3.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap1.3/Czesc%2020%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Milejow%20%28zal.%20nr%2020%20do%20SIWZ%29%20E1.3.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap1.3/Czesc%2020%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Milejow%20%28zal.%20nr%2020%20do%20SIWZ%29%20E1.3.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/Czesc%2063%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Cycow%2C%20gm.%20Ludwin%2C%20gm.%20Milejow%20%28zal.%20nr%2063%20do%20SIWZ%29%20E2.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/Czesc%2063%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Cycow%2C%20gm.%20Ludwin%2C%20gm.%20Milejow%20%28zal.%20nr%2063%20do%20SIWZ%29%20E2.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/Czesc%2063%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Cycow%2C%20gm.%20Ludwin%2C%20gm.%20Milejow%20%28zal.%20nr%2063%20do%20SIWZ%29%20E2.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/Czesc%2064%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Puchaczow%20%28zal.%20nr%2064%20do%20SIWZ%29%20E2.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/Czesc%2064%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Puchaczow%20%28zal.%20nr%2064%20do%20SIWZ%29%20E2.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap2/Czesc%2064%20-%20powiat%20leczynski%2C%20gm.%20Puchaczow%20%28zal.%20nr%2064%20do%20SIWZ%29%20E2.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap3/Czesc%20107%20-%20powiat%20leczynski%2C%20Leczna%20-%20obszar%20wiejski%2C%20gm.Spiczyn%20%28zal.%20nr%20107%20do%20SIWZ%29.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap3/Czesc%20107%20-%20powiat%20leczynski%2C%20Leczna%20-%20obszar%20wiejski%2C%20gm.Spiczyn%20%28zal.%20nr%20107%20do%20SIWZ%29.zip
http://bpg.powiat.lublin.pl/Etap3/Czesc%20107%20-%20powiat%20leczynski%2C%20Leczna%20-%20obszar%20wiejski%2C%20gm.Spiczyn%20%28zal.%20nr%20107%20do%20SIWZ%29.zip
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Numer identyfikacyjny projektu:
RPLU.02.01.00-06-0039/16 "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 oraz art.24 ust.5 pkt
1 ustawy Pzp (pkt 18 i 19);
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i
SIWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w
postępowaniu w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
O ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu
W stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego
go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
pozwalają na wykonanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt.2 rozdział VI.
7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
W stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać
dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
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3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących doświadczenia, wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
9. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom.
10. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca,
O ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie usługi. Wykonawca winien zawiadomić zamawiającego o
wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
winien przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza
powierzyć realizację usługi.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
11. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
12. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcy.
13. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
Z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
14. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp odbywa się zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy.
15. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie warunki udziału
W postępowaniu powinien spełnić, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.
16. Żaden z podmiotów występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
17. Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
Z postępowania.
18. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg aktualnej numeracji nadanej w ustawie obligatoryjnym przesłankom
wykluczenia) z postępowania w sprawie zamówienia publicznego wyklucza się:
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 50a, art. 258 lub art.
270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny,
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c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012
r. poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba
że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie
jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 z późn. zm.);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018r. poz. 798 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
19. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
W postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku
lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.1508
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Z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.);
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp - Zamawiający nie określa czynności, których wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j.
Dz.U. 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)
Wymagania, o których mowa wart. 29 ust. 4 Pzp –Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją
zamówienia obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub
zatrudnieniem.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający określa minimalne warunki tożsame dla każdej z części dotyczące:
a) doświadczenia: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli wykaże,
Że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał,
A w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje i do upływu terminu składania ofert należycie
wykonał:
— co najmniej 2 (dwie) usługi, polegające na wykonaniu modernizacji EGiB, przeprowadzonej w trybie art. 24a
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
I kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pgik” lub wykonaniu modernizacji
polegającej na uzupełnieniu bazy EGiB w zakresie budynków, obiektów trwale związanych z budynkami oraz
nieruchomości lokalowych lub wykonaniu weryfikacji (kontroli) wykonania modernizacji EGiB przeprowadzonej
w trybie art. 24a ustawy Pgik.
Wartość każdej z usług polegających na:
— wykonaniu modernizacji EGiB lub wykonaniu modernizacji polegającej na uzupełnieniu bazy EGiB w
zakresie budynków, obiektów trwale związanych
Z budynkami oraz nieruchomości lokalowych nie może być mniejsza niż 100 000,00 PLN brutto (słownie: sto
tysięcy złotych)
— wykonaniu weryfikacji (kontroli) wykonania modernizacji przeprowadzonej
W trybie art. 24a ustawy Pgik nie może być mniejsza niż 10 000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy
złotych)
b) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje
— minimum 2 osobami, posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia zawodowe zgodne z art. 43 pkt. 2 ustawy z
dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).
Lub
— minimum 1 osobą, posiadającą kwalifikacje i uprawnienia zawodowe zgodne z art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17
maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
Z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.),
Oraz
— minimum 1 osobą, posiadającą kwalifikacje i uprawnienia zawodowe zgodne z art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 17
maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
Z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.),.
1) Warunki udziału w postępowaniu są tożsame dla każdej z części zamówienia.
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2) W przypadku gdy ww. usługi realizowane były łącznie z innymi usługami Wykonawca musi bezwzględnie
określić wartość brutto tylko tych usług (każdej z osobna), które potwierdzają spełnianie warunków udziału w
niniejszym postępowaniu.
3) Zamawiający uzna kwalifikacje zawodowe uzyskane w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach
członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej (odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i
kartografii) wymagane dla osób objętych opisem przedmiotu zamówienia, których odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 65).
4) Zespół osób skierowany do realizacji danej (jednej) części zamówienia dla danego zakresu prac może
być wykorzystany dla innej części. Osoby te będą miały możliwości brania udziału w dwóch lub więcej
(nieograniczonej) liczbie zadań.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu z postępowania;
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt.1 Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art.25a ust.1 ustawy Pzp, sporządzone zgodnie ze wzorem
standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym
na podstawie art.59 ust.2 Dyrektywy 2014/24/UE oraz art.80 ust.3 Dyrektywy 2014/25/UE, tj rozporządzenia
wykonawczego komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającego standardowy jednolity dokument
zamówienia.
4. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
określonego w Rozdziale VI ust.2 pkt 3 Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta będzie oceniona
najwyżej, przedstawienia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia:
1) wykazu 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 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 wstanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy.
Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 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 skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.
6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda
przedstawienia od Wykonawcy, którego oferta będzie oceniona najwyżej, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10
dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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2) 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 art. 24 ust. 5 pkt 1Pzp;
3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo -w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności, przygotowanego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 12 do SIWZ
4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 13 do SIWZ.
5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu

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:
Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
Umowa zostanie zawarta wg załączonego do specyfikacji wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ), na podstawie
złożonej oferty Wykonawcy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/05/2019
Czas lokalny: 10:00

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
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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: 27/05/2019
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Publiczne otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi: w dniu 27.5.2019 r. o
godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95A, POLSKA, parter, pok. nr 9.
Otwarcie ofert na Platformie następuje poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firm) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/
sp_leczna informację z otwarcia ofert wynikającą z zapisu art. 86 ust.5 ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, tj.: najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz zgodnie z art. 24aa.ust. 2 jeżeli
wykonawca,
O którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu
oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej zwaną „Platformą”) pod adresem:: https://
platformazakupowa.pl/pn/sp_leczna
Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Część zamówienia Kwota wadium w PLN
Zadanie nr 1 (część 20) 600,00
Zadanie nr 2 (część 63) 400,00
Zadanie nr 3 (część 64) 500,00
Zadanie nr 4 (część 107)350,00
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Powiatu Łęczyńskiego w Banku
PKO BP filia Łęczna, Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535
W tytule przelewu podając: Wadium dla postępowania Nr sprawy: IRP.272.4.6.2019 ZADANIE NR .....................
Zaleca się dołączenie do oferty elektronicznej kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz – oryginał dokumentu w formie elektronicznej
podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez wystawcę gwarancji – poręczenia, należy przesłać
Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy przed upływem terminu składania ofert, bądź dołączyć do oferty.
Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument (JEDZ) sporządza się pod
rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_leczna
https://platformazakupowa.pl/pn/sp_leczna
https://platformazakupowa.pl/pn/sp_leczna
https://platformazakupowa.pl/pn/sp_leczna
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Ofertę, stanowiącą oświadczenie woli Wykonawcy, Zamawiający uzna za dokument elektroniczny (ofertę
złożoną w postaci elektronicznej) niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie
przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci
elektronicznej (np. skan w PDF), jeżeli tylko dokument elektroniczny zostanie opatrzony kwalifikowalnym
podpisem elektronicznym.
W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem oferty i wymaganych dokumentów przez
osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowalnym podpisem
elektronicznym przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli. Pełnomocnictwo
powinno być opatrzone datą wystawienia, określać termin jego obowiązywania i zakres umocowania.W
przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawia zobowiązanie
tych podmiotów w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowalnym podpisem
elektronicznym przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego.
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +22 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. 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
Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, 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.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 6 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.
8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, a
jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy.
13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 18 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie
przepisy art. 179 - 198g ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Faks:  +22 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/04/2019

www.uzp.gov.pl

