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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107832-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Piotrków Trybunalski: Usługi bazy danych
2021/S 043-107832
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Związek Powiatów Województwa Łódzkiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 7712890034
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 16A
Miejscowość: Piotrków Trybunalski
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Jończyk
E-mail: przetargi@zpwl.powiat-piotrkowski.pl
Tel.: +48 447323122
Faks: +48 447323122
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zpwl.bip.net.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://zpwl.bip.net.pl/?c=224
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wspólnota samorządowa

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: geodezja i kartografia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) – kompleksową modernizację ewidencji gruntów i
budynków
Numer referencyjny: ZPWŁ.272.3.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
72320000 Usługi bazy danych

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) – kompleksową
modernizację ewidencji gruntów i budynków prowadzoną w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052 ze zm).
Zamówienie zostało podzielone na 16 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części
zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ – Warunki techniczne (dalej: „OPZ”).

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:
Powiat bełchatowski – podzadanie IV – gmina Szczerców.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
71354300 Usługi badań katastralnych
71355000 Usługi pomiarowe
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
72910000 Usługi archiwizacji komputerowej
72319000 Usługi dostarczania danych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
powiat bełchatowski – gmina Szczerców

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) – kompleksową
modernizację ewidencji gruntów i budynków prowadzoną w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052 ze zm).
Powiat bełchatowski – podzadanie IV – gmina Szczerców.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ –
Warunki techniczne (dalej: „OPZ”).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika prac / 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: 20
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu
operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji
przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”, nr UDARPLD.07.01.02-10-0006/17-00.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Powiat bełchatowski – podzadanie V – gmina Szczerców.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
71354300 Usługi badań katastralnych
71355000 Usługi pomiarowe
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
72910000 Usługi archiwizacji komputerowej
72319000 Usługi dostarczania danych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
powiat bełchatowski – gmina Szczerców

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) – kompleksową
modernizację ewidencji gruntów i budynków prowadzoną w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052 ze zm).
Powiat bełchatowski – podzadanie V – gmina Szczerców.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ –
Warunki techniczne (dalej: „OPZ”).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika prac / Waga: 40
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Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu
operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji
przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”, nr UDARPLD.07.01.02-10-0006/17-00.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Powiat bełchatowski – podzadanie VI – Kluki, gmina Kluki.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
71354300 Usługi badań katastralnych
71355000 Usługi pomiarowe
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
72910000 Usługi archiwizacji komputerowej
72319000 Usługi dostarczania danych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
powiat bełchatowski – gmina Kluki

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) – kompleksową
modernizację ewidencji gruntów i budynków prowadzoną w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052 ze zm).
Powiat bełchatowski – podzadanie VI – Kluki, gmina Kluki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ –
Warunki techniczne (dalej: „OPZ”).
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika prac / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu
operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji
przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”, nr UDARPLD.07.01.02-10-0006/17-00.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Powiat brzeziński – podzadanie II – gmina Brzeziny.
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
71354300 Usługi badań katastralnych
71355000 Usługi pomiarowe
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
72910000 Usługi archiwizacji komputerowej
72319000 Usługi dostarczania danych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
powiat brzeziński – gmina Brzeziny

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) – kompleksową
modernizację ewidencji gruntów i budynków prowadzoną w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052 ze zm).
Powiat brzeziński – podzadanie II – gmina Brzeziny.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ –
Warunki techniczne (dalej: „OPZ”).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika prac / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu
operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji
przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”, nr UDARPLD.07.01.02-10-0006/17-00.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Powiat kutnowski – podzadanie II – gmina Łanięta.
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
71354300 Usługi badań katastralnych
71355000 Usługi pomiarowe
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
72910000 Usługi archiwizacji komputerowej
72319000 Usługi dostarczania danych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
powiat kutnowski – gmina Łanięta
II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) – kompleksową
modernizację ewidencji gruntów i budynków prowadzoną w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052 ze zm).
Powiat kutnowski – podzadanie II – gmina Łanięta.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ –
Warunki techniczne (dalej: „OPZ”).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika prac / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu
operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji
przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”, nr UDARPLD.07.01.02-10-0006/17-00.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Powiat łaski – gmina Widawa
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
71354300 Usługi badań katastralnych
71355000 Usługi pomiarowe
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
72910000 Usługi archiwizacji komputerowej
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72319000 Usługi dostarczania danych
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
powiat łaski – gmina Widawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) – kompleksową
modernizację ewidencji gruntów i budynków prowadzoną w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052 ze zm).
Powiat łaski – gmina Widawa
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ –
Warunki techniczne (dalej: „OPZ”).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika prac / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu
operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji
przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”, nr UDARPLD.07.01.02-10-0006/17-00.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Powiat łęczycki – podzadanie I – gmina Grabów.
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
71354300 Usługi badań katastralnych
71355000 Usługi pomiarowe
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
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72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
72910000 Usługi archiwizacji komputerowej
72319000 Usługi dostarczania danych
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
powiat łęczycki – gmina Grabów.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) – kompleksową
modernizację ewidencji gruntów i budynków prowadzoną w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052 ze zm).
Powiat łęczycki – podzadanie I – gmina Grabów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ –
Warunki techniczne (dalej: „OPZ”).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika prac / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu
operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji
przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”, nr UDARPLD.07.01.02-10-0006/17-00.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Powiat łęczycki – podzadanie III – gmina Grabów.
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
71354300 Usługi badań katastralnych
71355000 Usługi pomiarowe
72300000 Usługi w zakresie danych
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72310000 Usługi przetwarzania danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
72910000 Usługi archiwizacji komputerowej
72319000 Usługi dostarczania danych
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
powiat łęczycki – gmina Grabów.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) – kompleksową
modernizację ewidencji gruntów i budynków prowadzoną w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052 ze zm).
Powiat łęczycki – podzadanie III – gmina Grabów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ –
Warunki techniczne (dalej: „OPZ”).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika prac / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu
operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji
przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”, nr UDARPLD.07.01.02-10-0006/17-00.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Powiat łódzki wschodni – podzadanie III – gmina Koluszki I
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
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71354300 Usługi badań katastralnych
71355000 Usługi pomiarowe
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
72910000 Usługi archiwizacji komputerowej
72319000 Usługi dostarczania danych
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
powiat łódzki wschodni – gmina Koluszki

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) – kompleksową
modernizację ewidencji gruntów i budynków prowadzoną w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052 ze zm).
Powiat łódzki wschodni – podzadanie III – gmina Koluszki I
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ –
Warunki techniczne (dalej: „OPZ”).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika prac / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu
operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji
przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”, nr UDARPLD.07.01.02-10-0006/17-00.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Powiat łódzki wschodni – podzadanie V – gmina Tuszyn II.
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Część nr: 10
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
71354300 Usługi badań katastralnych
71355000 Usługi pomiarowe
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
72910000 Usługi archiwizacji komputerowej
72319000 Usługi dostarczania danych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
powiat łódzki wschodni – gmina Tuszyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) – kompleksową
modernizację ewidencji gruntów i budynków prowadzoną w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052 ze zm).
Powiat łódzki wschodni – podzadanie V – gmina Tuszyn II.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ –
Warunki techniczne (dalej: „OPZ”).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika prac / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu
operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji
przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”, nr UDARPLD.07.01.02-10-0006/17-00.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Powiat łódzki wschodni – podzadanie VI – gmina Koluszki II.
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
71354300 Usługi badań katastralnych
71355000 Usługi pomiarowe
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
72910000 Usługi archiwizacji komputerowej
72319000 Usługi dostarczania danych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
powiat łódzki wschodni – gmina Koluszki

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) – kompleksową
modernizację ewidencji gruntów i budynków prowadzoną w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052 ze zm).
Powiat łódzki wschodni – podzadanie VI – gmina Koluszki II.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ –
Warunki techniczne (dalej: „OPZ”).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika prac / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu
operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji
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przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”, nr UDARPLD.07.01.02-10-0006/17-00.
II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Powiat pabianicki – podzadanie I, III – gmina Dłutów
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
71354300 Usługi badań katastralnych
71355000 Usługi pomiarowe
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
72910000 Usługi archiwizacji komputerowej
72319000 Usługi dostarczania danych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat pabianicki – gmina Dłutów

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) – kompleksową
modernizację ewidencji gruntów i budynków prowadzoną w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052 ze zm).
Powiat pabianicki – podzadanie I, III – gmina Dłutów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ –
Warunki techniczne (dalej: „OPZ”).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika prac / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
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Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu
operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji
przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”, nr UDARPLD.07.01.02-10-0006/17-00.
II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Powiat rawski – podzadanie I, II
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
71354300 Usługi badań katastralnych
71355000 Usługi pomiarowe
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
72910000 Usługi archiwizacji komputerowej
72319000 Usługi dostarczania danych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat rawski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) – kompleksową
modernizację ewidencji gruntów i budynków prowadzoną w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052 ze zm).
Powiat rawski – podzadanie I, II.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ –
Warunki techniczne (dalej: „OPZ”).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika prac / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: nie
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu
operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji
przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”, nr UDARPLD.07.01.02-10-0006/17-00.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Powiat rawski – podzadanie V, XII
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
71354300 Usługi badań katastralnych
71355000 Usługi pomiarowe
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
72910000 Usługi archiwizacji komputerowej
72319000 Usługi dostarczania danych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat rawski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) – kompleksową
modernizację ewidencji gruntów i budynków prowadzoną w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052 ze zm).
Powiat rawski – podzadanie V, XII.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ –
Warunki techniczne (dalej: „OPZ”).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika prac / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu
operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji
przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”, nr UDARPLD.07.01.02-10-0006/17-00.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Powiat wieruszowski – podzadanie II.
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
71354300 Usługi badań katastralnych
71355000 Usługi pomiarowe
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
72910000 Usługi archiwizacji komputerowej
72319000 Usługi dostarczania danych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat wieruszowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) – kompleksową
modernizację ewidencji gruntów i budynków prowadzoną w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052 ze zm.)
Powiat wieruszowski – podzadanie II.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ –
Warunki techniczne (dalej: „OPZ”).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika prac / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu
operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji
przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”, nr UDARPLD.07.01.02-10-0006/17-00.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Powiat wieruszowski – część podzadania V – gm. Czastary.
Część nr: 16

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
71354300 Usługi badań katastralnych
71355000 Usługi pomiarowe
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
72910000 Usługi archiwizacji komputerowej
72319000 Usługi dostarczania danych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat wieruszowski – gmina Czastary

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) – kompleksową
modernizację ewidencji gruntów i budynków prowadzoną w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052 ze zm.)
Powiat wieruszowski – część podzadania V – gm. Czastary.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ –
Warunki techniczne (dalej: „OPZ”).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika prac / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu
operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji
przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”, nr UDARPLD.07.01.02-10-0006/17-00.

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 wymagań w tym zakresie dla żadnej części zamówienia.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie dla żadnej części zamówienia.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał/wykonuje
należycie usługę/usługi obejmującą/obejmujące co najmniej dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków,
w której/których zakres prac obejmował powierzchnię obrębu/obrębów ewidencyjnych w skład którego/których
wchodzi co najmniej 2 000 działek. Ww. powierzchnia zakresu prac – co najmniej 2 000 działek – musi zostać
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wykazana w ramach maksymalnie trzech umów. W przypadku umów nadal realizowanych ww. powierzchnia
zakresu prac – co najmniej 2 000 działek – musi zostać zrealizowana przed upływem terminu składania ofert.
2) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do
realizacji zamówienia:
a) Kierownik prac w zakresie dostawy bazy danych EGIB (1 osoba):
— posiadający uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052),
— który w ciągu ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika przy
realizacji co najmniej jednej zakończonej usługi obejmującej wykonanie prac geodezyjnych skutkujących
opracowaniem lub aktualizacją bazy danych EGIB.
b) Specjalista w zakresie dostawy bazy danych EGIB (1 osoba):
— posiadający uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy ustawy prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052),
— który ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył jako specjalista przy
realizacji co najmniej jednej zakończonej usługi obejmującej wykonanie prac geodezyjnych skutkujących
opracowaniem lub aktualizacją bazy danych EGIB.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy stanowi załącznik 8 do SWZ.

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.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/04/2021
Czas lokalny: 14:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 09/07/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 12/04/2021
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:
Sekretariat Związku Powiatów Województwa Łódzkiego,
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 16A, pok. 217

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

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w postępowaniu. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku
wniesienia wadium oraz jego wysokości dla poszczególnych części zamówienia zawiera rozdz. 8 SIWZ.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do
sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich
wniesienia określa dział IX ustawy Pzp – „Środki ochrony prawnej”.
2. Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym
systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany
na podstawie ustawy;
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
3. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w
postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci
elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
4. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej
wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem
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terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.
8. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA., e-mail:
odwolania@uzp.gov.pl , tel. +48 224587801, URL: http://www.uzp.gov.pl, faks +48 224587800.
9. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA, e-mail
odwolania@uzp.gov.pl , tel. +48 224587801, faks +48 224587800, URL: http://www.uzp.gov.pl.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 24587801
Faks: +48 24587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/02/2021
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