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Ogłoszenie nr 590020-N-2019 z dnia 2019-08-27 r.

Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu: Wdrożenie nowych i modernizacja
istniejących e-usług PZGiK w informacji przestrzennej Powiatu Oświęcimskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1
E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
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Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, krajowy numer
identyfikacyjny 72181652031130, ul. ul. Wyspiańskiego 10 , 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie,
państwo Polska, tel. (033) 8449600, e-mail szp@powiat.oswiecim.pl, faks (033) 8449619.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiat.oswiecim.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
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Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.powiat.oswiecim.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświecim - Dziennik Podawczy 27.08.2019, 16:23
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parter

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wdrożenie nowych i modernizacja istniejących
e-usług PZGiK w informacji przestrzennej Powiatu Oświęcimskiego
Numer referencyjny: SZP.272.30.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
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- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa e-usług PZGiK w informacji przestrzennej Powiatu Oświęcimskiego.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w podziale na 2 części. Część 1 – Modernizacja
istniejących e-usług w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oświęcim
tj. Obsługa inwestorów i projektantów, Obsługa geodetów, Obsługa rzeczoznawców majątkowych,
Obsługa podmiotów zarządzających obiektami GESUT (Branżysta) i Sklep geodezyjny on-line wraz z
dostawą mechanizmu automatycznej archiwizacji danych oraz integracją z profilem zaufanym, z
systemem płatności elektronicznych i przebudową strony internetowej w związku z wdrożonymi
e-usługami oraz szkolenia obejmujące wszystkie grupy e-usług. Część 2 - Modernizacja i dostawa
istniejących e-usług w Gminnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kętach tj.
Obsługa inwestorów i projektantów, Obsługa geodetów, Obsługa rzeczoznawców majątkowych, Obsługa
podmiotów zarządzających obiektami GESUT (Branżysta) i Sklep geodezyjny on-line wraz z integracją z
profilem zaufanym oraz przebudową strony internetowej w związku z wdrożonymi e-usługami oraz
szkolenia obejmujące wszystkie grupy e-usług. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do każdej z
2 części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach 11 i 12 do
SIWZ, tj. „Warunki – E usługi Oświęcim” dla 1 części zamówienia i „Warunki - E usługi Kęty” dla 2
części zamówienia. W celu zachowania reguły konkurencyjności Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych opisanych w
dokumentacji. W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same
funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób. Za rozwiązanie
równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności,
nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu
wyspecyfikowanym, przy czym porównaniu cechy nie podlegają rozwiązania właściwe wyłącznie dla
rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania
technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych
rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. Za rozwiązanie
równoważne uznaje się takie rozwiązanie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą samą
lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Przez bardzo zbliżoną wartość użytkową rozumie się podobne, z
dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym stopniu na całokształt systemu,
zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, identycznych dla obu
rozwiązań, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. Rozwiązanie równoważne musi
zawierać dokumentację potwierdzającą, iż spełnia wymagania funkcjonalne Zamawiającego, w tym
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wyniki porównań, testów, czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do
rozwiązania wyspecyfikowanego. Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy
Wykonawca w złożonej ofercie przetargowej nie wykaże, iż proponowane materiały i urządzenia
zamienne, inne niż określone w dokumentacji projektowej, są równoważne pod względem konstrukcji,
parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych oraz ich przeznaczenia, spowoduje to uznanie
przez Zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu
zamówienia i zostanie z niniejszego postępowania przetargowego odrzucona. Jeśli w opisach niniejszego
OPZ występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy
referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp należy to traktować
jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są
rozwiązania równoważne opisywanym.

II.5) Główny kod CPV: 48000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72212200-1
72263000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
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II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy którzy: 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: • Zdolności technicznych
lub zawodowych: a) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego: Zamawiający uzna warunek
za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do
SIWZ), że - dla części 1 zamówienia • w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną
dostawę polegającą na wdrożeniu e-usług publicznych na co najmniej 4 poziomie dojrzałości w
zakresie minimum: internetowego sklepu geodezyjnego, obsługi inwestorów i projektantów, oraz
obsługi podmiotów zarządzających obiektami GESUT. Wartość dostawy nie może być mniejsza niż
250.000,00 zł brutto w ramach jednej umowy. - dla części 2 zamówienia • w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wykonał co najmniej jedną dostawę polegającą na wdrożeniu e-usług publicznych na co
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najmniej 4 poziomie dojrzałości w zakresie minimum: internetowego sklepu geodezyjnego, obsługi
inwestorów i projektantów, oraz obsługi podmiotów zarządzających obiektami GESUT. Wartość
dostawy nie może być mniejsza niż 80.000,00 zł brutto w ramach jednej umowy. Uwaga !!! W
przypadku gdy wymagane dla potwierdzenia doświadczenia zawodowego dostawy, są częścią
większego zamówienia obejmującego szerszy zakres dostaw, należy wykazać i podać tylko wartości
brutto dotyczące dostaw, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu. b) w zakresie
kadry technicznej tj. osób zdolnych do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do
SIWZ), że: - dla części 1 zamówienia • dysponuje minimum 1 osobą, która będzie uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia i będzie pełnić rolę Kierownika Projektu, posiadającą co najmniej jeden z
certyfikatów zarządzania projektami, np. IPMA (na poziomie co najmniej „C”), PMP, Prince 2 lub
równoważny, lub dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalności: zarządzanie projektami, która
brała udział w minimum 1 wdrożeniu systemu informatycznego na stanowisku Kierownika Projektu o
wartości co najmniej 250.000,00 zł brutto; - dla części 2 zamówienia • dysponuje minimum 1 osobą,
która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i będzie pełnić rolę Kierownika Projektu,
posiadającą co najmniej jeden z certyfikatów zarządzania projektami, np. IPMA (na poziomie co
najmniej „C”), PMP, Prince 2 lub równoważny, lub dyplom ukończenia studiów wyższych w
specjalności: zarządzanie projektami, która brała udział w minimum 1 wdrożeniu systemu
informatycznego na stanowisku Kierownika Projektu o wartości co najmniej 80.000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Uwaga !!! Warunek kadry technicznej dotyczy każdej z 2 części zamówienia
odrębnie. Oznacza to, iż Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedną części zamówienia
winien wykazać, że dysponuje odpowiednią liczbą osób odrębnie dla każdej z części. Poprzez
certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat, który: • jest analogiczny co do zakresu z
przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy (kompetencje związane z zarządzaniem
projektami), • jest analogiczny co do stopnia poziomu kompetencji, • jest analogiczny co do
doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego certyfikatu (np. wykazania się
uczestnictwem w określonej liczbie projektów), • potwierdzony jest egzaminem.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
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III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1.Wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 (trzech) 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 dostawy zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie – (na formularzu wg
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wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ). Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. Jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów, powinien załączyć oświadczenie wykonawcy. Wykonawca nie będzie zobowiązany do
złożenia dokumentów potwierdzających że dostawy, zostały wykonane należycie, jeżeli zamawiający
posiada przedmiotowe dokumenty dotyczące tego wykonawcy. 2.Wykazu osób skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na formularzu wg wzoru
określonego w załączniku nr 5 do SIWZ).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępniania zasobów niezbędnych do realizacji
zamówienia, jeżeli wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp,
polegał będzie na zasobach tych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp. Testy Oświęcim część 1 (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ) lub/i testy Kęty - część 2
(na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 10 do SIWZ). Zamawiający wymaga dołączenia
do oferty, dla każdej części oddzielnie zgodnie z załącznikiem 9 i 10 do SIWZ raportów z realizacji
wszystkich przypadków testowych oraz oświadczenia Wykonawcy, że zostały przeprowadzone na
oprogramowaniu, stanowiącym przedmiot oferty. Każdy z raportów musi być podpisany przez osobę
przeprowadzającą test oraz osobę upoważnioną do złożenia oferty. Brak któregokolwiek z raportów,
jego niekompletność (pominięcie wskazanych w scenariuszu wymagań), realizacja niezgodnie z
wymaganiami prawa powszechnego, negatywny wynik, powodują odrzucenie oferty jako niezgodnej z
wymaganiami Zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
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1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
część 1 – 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) część 2 – 2.000,00 zł (słownie: dwa
tysiące złotych 00/100); 2. Wadium może być wnoszone: - przelewem – wpłacane na rachunek
Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu prowadzony przez ABS Bank Spółdzielczy, Andrychów ul.
Krakowska 112; nr 43 8110 1023 2003 0312 0001 0037 z dopiskiem wadium – „SZP.272.30.2019 i
nazwą Wykonawcy – część ….”, - tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało
się na ww. rachunku. - w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy
oszczędnościowo- kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub
poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – składane w oryginale w
Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, Wydział Finansowy - pok. 220, II
piętro, za potwierdzeniem przyjęcia przed upływem terminu składania ofert lub załączone do oferty (tj.
w kopercie z ofertą, w takim przypadku zamawiający przekaże oryginał dokumentu stanowiącego
wadium do Wydziału Finansowego). 3. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi
spełniać następujące wymogi: - być wystawione na Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w
Oświęcimiu (32-602 Oświęcim, ul. St. Wyspiańskiego 10), - zawierać w swojej treści oświadczenie
gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na
pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek
wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, - okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres
związania ofertą. 4. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w
przypadkach wymienionych w art. 46 ust 1, 1a, 2 oraz 4 Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
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Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
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W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
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IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
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Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
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podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 2. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie
zmiany terminu jej realizacji w związku z wystąpieniem siły wyższej, w szczególności awarii
teleinformatycznej, uniemożliwiającej Wykonawcy realizację umowy oraz okoliczności , których strony
umowy nie były w stanie przewidzieć 3. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej powyżej
termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
4. W razie zmniejszenia stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, kwota wynagrodzenia ulega
odpowiedniemu zmniejszeniu, bez prawa Wykonawcy do zwiększenia wynagrodzenia. 5. W razie
zwiększenia stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, kwota wynagrodzenia ulega odpowiedniemu
zwiększeniu w całości ze środków Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-04, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
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nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część
nr:

1 Nazwa:

Wdrożenie nowych i modernizacja istniejących e-usług PZGiK w informacji
przestrzennej Powiatu Oświęcimskiego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem
zamówienia jest dostawa e-usług PZGiK w informacji przestrzennej Powiatu Oświęcimskiego. Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówienia w podziale na 2 części. Część 1 – Modernizacja istniejących e-usług w
Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oświęcim tj. Obsługa inwestorów i
projektantów, Obsługa geodetów, Obsługa rzeczoznawców majątkowych, Obsługa podmiotów
zarządzających obiektami GESUT (Branżysta) i Sklep geodezyjny on-line wraz z dostawą mechanizmu
automatycznej archiwizacji danych oraz integracją z profilem zaufanym, z systemem płatności
elektronicznych i przebudową strony internetowej w związku z wdrożonymi e-usługami oraz szkolenia
obejmujące wszystkie grupy e-usług. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do każdej z 2 części
zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 11 do SIWZ, tj.
„Warunki – E usługi Oświęcim” dla 1 części zamówieni. W celu zachowania reguły konkurencyjności
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych
oraz eksploatacyjnych opisanych w dokumentacji. W związku z tym, Wykonawca może zaproponować
rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż
podany sposób. Za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii,
wydajności i funkcjonalności, nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności
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wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym porównaniu cechy nie podlegają
rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty,
własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie
całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. Za
rozwiązanie równoważne uznaje się takie rozwiązanie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie
tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Przez bardzo zbliżoną wartość użytkową rozumie się
podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym stopniu na całokształt systemu,
zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, identycznych dla obu
rozwiązań, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. Rozwiązanie równoważne musi
zawierać dokumentację potwierdzającą, iż spełnia wymagania funkcjonalne Zamawiającego, w tym wyniki
porównań, testów, czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania
wyspecyfikowanego. Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy Wykonawca w
złożonej ofercie przetargowej nie wykaże, iż proponowane materiały i urządzenia zamienne, inne niż
określone w dokumentacji projektowej, są równoważne pod względem konstrukcji, parametrów
technicznych, jakościowych i funkcjonalnych oraz ich przeznaczenia, spowoduje to uznanie przez
Zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i
zostanie z niniejszego postępowania przetargowego odrzucona. Jeśli w opisach niniejszego OPZ występują:
normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych,
o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie
przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48000000-8, 72212200-1, 72263000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
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Kryterium Znaczenie
cena

60,00

serwis

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest
wnieść wadium w wysokości: część 1 – 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). Okres, w
którym realizowanie będzie zamówienie - do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Część
nr:

2 Nazwa:

Wdrożenie nowych i modernizacja istniejących e-usług PZGiK w informacji
przestrzennej Powiatu Oświęcimskiego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2 Modernizacja i dostawa istniejących e-usług w Gminnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Kętach tj. Obsługa inwestorów i projektantów, Obsługa geodetów, Obsługa
rzeczoznawców majątkowych, Obsługa podmiotów zarządzających obiektami GESUT (Branżysta) i Sklep
geodezyjny on-line wraz z integracją z profilem zaufanym oraz przebudową strony internetowej w związku z
wdrożonymi e-usługami oraz szkolenia obejmujące wszystkie grupy e-usług. Wykonawca może złożyć ofertę
w odniesieniu do każdej z 2 części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w
załączniku 12 do SIWZ, tj. „Warunki - E usługi Kęty” dla 2 części zamówienia. W celu zachowania reguły
konkurencyjności Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów
technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych opisanych w dokumentacji. W związku z tym, Wykonawca
może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez
Zamawiającego w inny, niż podany sposób. Za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które
pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności, nie odbiega znacząco od technologii
funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym porównaniu
cechy nie podlegają rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak:
zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te,
które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w
rozwiązaniu równoważnym. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie rozwiązanie, które w
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porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Przez bardzo
zbliżoną wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w
żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych
warunkach, identycznych dla obu rozwiązań, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane.
Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, iż spełnia wymagania funkcjonalne
Zamawiającego, w tym wyniki porównań, testów, czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w
odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego. Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że w
sytuacji, gdy Wykonawca w złożonej ofercie przetargowej nie wykaże, iż proponowane materiały i
urządzenia zamienne, inne niż określone w dokumentacji projektowej, są równoważne pod względem
konstrukcji, parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych oraz ich przeznaczenia, spowoduje to
uznanie przez Zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu
zamówienia i zostanie z niniejszego postępowania przetargowego odrzucona. Jeśli w opisach niniejszego
OPZ występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy
referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp należy to traktować
jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania
równoważne opisywanym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48000000-8, 72212200-1, 72263000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena

60,00

serwis

40,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany
jest wnieść wadium w wysokości: część 2 – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Okres, w
którym realizowane będzie zamówienie -do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
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