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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:9278-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Żnin: Usługi fotogrametryczne
2018/S 006-009278
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ul. Potockiego 1
Żnin
88-400
Polska
Osoba do kontaktów: Szymon Kozłowski
Tel.: +48 523532239
E-mail: zwiazekpowiatow@znin.pl
Faks: +48 523532239
Kod NUTS: PL617
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zpwkp.dobrybip.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.zpwkp.dobrybip.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ul. Potockiego 1
Żnin
88-400
Polska
Osoba do kontaktów: Szymon Kozłowski, Jarosław Kaszewski
Tel.: +48 523532239
E-mail: zwiazekpowiatow@znin.pl
Faks: +48 523532239
Kod NUTS: PL617
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zpwkp.dobrybip.pl

I.4)

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

I.5)

Główny przedmiot działalności
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Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonanie zdjęć lotniczych i ortofotomapy dla województwa kujawsko-pomorskiego.
Numer referencyjny: BZ.272.1.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
71355100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Wykonanie zdjęć lotniczych i ortofotomapy dla województwa kujawsko-pomorskiego.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo kujawsko-pomorskie.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem aerotriangulacji, numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej
ortofotomapy o wielkości piksela nie większej niż 7 cm dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
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: 2. Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
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Informacje dodatkowe
Ciąg dalszy sekcji II.2.5): Cena (brutto) - 60 %; Skrócenie terminu dostarczenia do GUGIK ortofotomapy
wykonanej na podstawie zdjęć lotniczych przyjętych do PZGIK i równocześnie terminu zakończenia realizacji
Przedmiotu zamówienia określonego w SPOZ - 20 %; gwarancja - 20 %.
Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony.

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:
Warunek ten zostanie spełniony kiedy wykonawca wykaże, że:
a) Posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "tajne" tj. posiada świadectwo bezpieczeństwa
przemysłowego, o którym mowa w art. 54 ust. 1 - 6 ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz.1167 z późn. zm.) oraz aktualną akredytację systemu teleinformatycznego
przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych.
Na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego występują tereny zamknięte, o których informacje objęte są
klauzulami tajności: zastrzeżone - Z, poufne - Pf, tajne - T.
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek w zakresie
informacji o klauzuli "tajne" musi spełniać ten z wykonawców, który będzie wykonywał czynności, do których
zgodnie z przepisami wymagane jest posiadania takiego świadectwa i akredytacji).
b) Posiada uprawnienia do wykonywania usług lotniczych zgodnie z ustawą z dnia 3.7.2002 Prawo Lotnicze
(jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 959 ze zm.) oraz aktów wykonawczych w zakresie fotogrametrii.
(W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać ten
z wykonawców, który będzie wykonywał czynności, do których zgodnie z przepisami wymagane jest posiadania
takiego uprawnienia).
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu należy złożyć:
a) Aktualne Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego stopnia I umożliwiającego dostęp i przetwarzanie
informacji niejawnych którym nadano klauzulę „Tajne”, w przypadku osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą jednoosobowo i osobiście - poświadczenia bezpieczeństwa oraz akredytacji systemu
teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „tajne”,
b) Certyfikat Usług Lotniczych (AWC) wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub kopię zgłoszenia
wykonywania operacji specjalistycznych SPO polegających na wykonywaniu lotów fotogrametrycznych lub
dokument równoważny uprawniający do wykonywania usług lotniczych w zakresie fotogrametrii,

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten zostanie spełniony kiedy wykonawca wykaże, że:
a) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 1
usługę o wartości minimum 1 000 000,00 PLN brutto (jeden milion złotych), polegającą na wykonaniu zdjęć
lotniczych i opracowaniu na ich podstawie ortofotomapy o rozdzielczości nie gorszej niż 0,10 m dla powierzchni
co najmniej 5 000 km2,
Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub
więcej podmiotów (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji,
gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
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warunek o którym wyżej mowa (roboty wskazane w pdpk a) musi zostać spełniony w całości przez wykonawcę
(jednego z wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie
powołuje się wykonawca - brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.
Uwaga: W przypadku gdy wymagane prace są częścią większych zamówień dotyczących szerszego zakresu
prac, należy bezwzględnie podać tylko wartość dotyczącą wymaganego asortymentu prac i tylko te prace
należy wymienić.
b) Dysponuje osobami które będą realizować zamówienie co najmniej 10 osobami, w tym:
1) Jedną osobą (1 osoba) posiadającą doświadczenie w projektowaniu nalotów fotogrametrycznych, postprocessingu danych GPS/INS oraz kontroli cyfrowych zdjęć lotniczych potwierdzone udziałem w 2 (dwóch)
usługach, w których wykonano cyfrowe, fotogrametryczne zdjęcia lotnicze, przy czym minimum jedna musi
dotyczyć wykonania cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych
O rozdzielczości nie gorszej niż 0,10 m dla powierzchni co najmniej.
5 000 km2,
2) Sześcioma osobami (6 osób) posiadającymi doświadczenie w wykonywaniu ortofotomapy, potwierdzone
udziałem w 2 (dwóch) usługach, w których wykonano ortofotomapę, przy czym minimum jedna musi dotyczyć
wykonania ortofotomapy o rozdzielczości nie gorszej niż 0,10 m dla powierzchni co najmniej 5 000 km2.
3) Trzema osobami (3 osoby) posiadającymi aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do
dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności "tajne" i zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie
ochrony informacji niejawnych.
(niedopuszczalne jest wystąpienie tej samej osoby kilkukrotnie w różnych rolach w tej samej ofercie;
Zamawiający wymaga, żeby świadczenie usługi odbyło się co najmniej przez osoby wskazane przez
wykonawcę w ofercie; w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww.
warunek może być spełniony łącznie).
c) Dysponuje lub będzie dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do prawidłowej
realizacji zamówienia w tym:
1) Minimum czterema samolotami przeznaczonymi do wykonywania cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć
lotniczych wyposażonymi w urządzenie dGPS/INS
Do ciągłego pomiaru orientacji przestrzennej i posiadającymi możliwość montażu wielkoformatowej,
fotogrametrycznej, cyfrowej kamery lotniczej o której mowa poniżej;
2) Minimum czterema wielkoformatowymi, fotogrametrycznymi, cyfrowymi kamerami lotniczymi typu kadrowego;
3) Minimum pięcioma cyfrowymi fotogrametrycznymi stacjami roboczymi, z których min. 2 spełniają wymagania
stacji do aerotriangulacji;
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek może być
spełniony łącznie).
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:
Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 8 do SIWZ „Projekt umowy”.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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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: 13/02/2018
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

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: 13/02/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Żnin ul. Potockiego 1, sala konferencyjna.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna
z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy oraz wobec którego zachodzi przesłanka określona w
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 - 10 ustawy. Wykaz oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie
braku podstaw wykluczenia wykonawcy (JEDZ).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jednolity dokument składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument musi potwierdzać brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
2) Jednolity dokument dotyczący pomiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). Z treści dokumentu musi wynikać brak
podstaw wykluczenia.
3) W celu wykazania braku podstawy wykluczenia określonej w 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (...) wykonawca
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
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5) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społecznelub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
6) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
7) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
8) wykaz osób - ciąg dalszy w dokumentach zamówienia.
9) wykaz usług - ciąg dalszy w dokumentach zamówienia.
10) wykaz wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych - ciąg dalszy w dokumentach
zamówienia.
Uwaga:
(1) W przypadku gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu polega
na zasobach innego podmiotu zobowiązany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów wskazanych w pkt
4,5,6,7dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby;
(2) W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 4,5,6,7 muszą
złożyć (oddzielnie) wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
(3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...) –
ciąg dalszy w dokumentach zamówienia.
Zamawiający przewiduje przesłankę unieważnienia postępowania, o której mowa w art. 93 ust. 1a ustawy w
przypadku nieprzyznania tych środków.
Informacja dot. Wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 60 000 PLN (słownie złotych:
sześćdziesiąt tysięcy 00/100). 2. Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w
art.45 ust. 6 ustawy: (...) - ciąg dalszy w dokumentach zamówienia.
Zamawiający informuje o możliwości zastosowania art. 24aa ustawy.
Zamawiający informuje, że z uwagi na ograniczoną ilość znaków nie jest możliwe pełne przedstawienie
kompletnej informacji, o której mowa w art. 41 ustawy. Pełny zakres informacji, które muszą zostać zawarte w
ogłoszeniu o zamówieniu został określony w SIWZ, która zostanie zamieszczona na http://zpwkp.dobrybip.pl/.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/01/2018
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