ESENDER_LOGIN:
CUSTOMER_LOGIN:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:

ENOTICES
UMBZP
2022-068110
13.2.0
ENOTICES

COUNTRY:
PHONE:
E_MAIL:

EU
/
anna.bober@um.koszalin.pl

LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:

PL
ORIG
F14
R2.0.9.S05
/

1/7

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski
Adres pocztowy: Rynek Staromiejski 6-7
Miejscowość: Koszalin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 75-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Podolańczyk, Urząd Miejski, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Adama Mickiewicza
26, 75-004 Koszalin, pokój nr 24
E-mail: anna.podolanczyk@um.koszalin.pl
Tel.: +48 943488656
Faks: +48 943488656
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.koszalin.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa, instalacja i kompleksowe wdrożenie w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, systemu do prowadzenia
spraw z zakresu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (...)
Numer referencyjny: BZP-6.271.1.12.2022.AP

II.1.2)

Główny kod CPV
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i kompleksowe wdrożenie w Urzędzie Miejskim w
Koszalinie, systemu do prowadzenia spraw z zakresu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
udostępniania w sieci Internet danych przestrzennych i opisowych za pośrednictwem portalu mapowego,
e-Usług oraz portalu metadanych, wraz z niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania infrastrukturą
informatyczną, oraz wykonanie migracji i dostosowanie danych z obecnie eksploatowanych przez
Zamawiającego baz danych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/05/2022
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: UMBZP
Dane referencyjne ogłoszenia: 2022-045132
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 065-168669
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 28/03/2022
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
I. PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP;
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy PZP;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
2.1.1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej
niż 500 000,00 PLN;
2.2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
2.2.1) posiada doświadczenie zawodowe, legitymując się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej
dostawy, której przedmiotem było wdrożenie lub rozbudowa systemu obejmującego realizację spraw z zakresu
obsługi i prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego w tym
między innymi ewidencji gruntów i budynków, obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz
prowadzenia mapy zasadniczej w zakresie obejmującym dane o charakterze graficznym i opisowym, o wartości
co najmniej 500 000,00 zł brutto;
2.2.2) dysponuje niżej wymienionymi osobami, które będą pełniły funkcje:
2.2.2.1) Kierownika Projektu – 1 osoba posiadająca doświadczenie zawodowe udokumentowane udziałem
w minimum 1 zrealizowanym projekcie z zakresu kierowania lub koordynowania wdrożenia systemu
informatycznego do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie
obejmującym dane o charakterze graficznymi opisowym.
2.2.2.2) Specjalisty ds. relacyjnych baz danych - minimum 1 osoba posiadająca kwalifikacje
z zakresu projektowania relacyjnych baz danych, potwierdzone dokumentem o ukończonym kursie w tym
zakresie, oraz posiadająca doświadczenie zawodowe poparte udziałem w minimum 1 zrealizowanym projekcie
związanym z opracowaniem, instalacją i konfiguracją systemu informatycznego w oparciu o system zarządzania
relacyjną bazą danych,
2.2.2.3) Projektantów/programistów - minimum 2 osoby posiadające doświadczenie zawodowe z zakresu
projektowania i programowania wielodostępnych systemów bazodanowych, przy czym każda z tych osób musi
posiadać doświadczenie zawodowe w realizacji minimum 1 projektu informatycznego dotyczącego serwisu
systemu obejmującego realizację spraw z zakresu obsługi i prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i
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kartograficznego szczebla powiatowego w tym między innymi ewidencji gruntów i budynków, obsługi zgłoszeń
prac geodezyjnych i kartograficznych oraz prowadzenia mapy zasadniczej,
2.2.2.4) Specjalisty ds. geodezji i kartografii - minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia geodezyjne z zakresu
1 i 2.
Przez uprawnienia geodezyjne w zakresie 1 i 2 rozumie się uprawnienia, o których mowa w art. 43 punkt
1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (geodezyjne pomiary sytuacyjnowysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz
sporządzanie dokumentacji do celów prawnych).
Uwaga!
W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, do oceny
spełniania każdego warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te Wykonawca przeliczy po
średnim kursie waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
Powinno być:
I. PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP;
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy PZP;
1a) Ponadto Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co
najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) lub w art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8
kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str.1);
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
2.1.1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN;
2.2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
2.2.1) posiada doświadczenie zawodowe, legitymując się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej
dostawy, której przedmiotem było wdrożenie lub rozbudowa systemu obejmującego realizację spraw z zakresu
obsługi i prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego szczebla powiatowego w tym między innymi ewidencji gruntów i budynków, obsługi zgłoszeń
prac geodezyjnych i kartograficznych oraz prowadzenia mapy zasadniczej w zakresie obejmującym dane o
charakterze graficznym i opisowym, o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto;
2.2.2) dysponuje niżej wymienionymi osobami, które będą pełniły funkcje:
2.2.2.1) Kierownika Projektu – 1 osoba posiadająca doświadczenie zawodowe udokumentowane udziałem
w minimum 1 zrealizowanym projekcie z zakresu kierowania lub koordynowania wdrożenia systemu
informatycznego do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie
obejmującym dane o charakterze graficznym i opisowym.
2.2.2.2) Specjalisty ds. relacyjnych baz danych - minimum 1 osoba posiadająca kwalifikacje z zakresu
projektowania relacyjnych baz danych, potwierdzone dokumentem o ukończonym kursie w tym zakresie, oraz
posiadająca doświadczenie zawodowe poparte udziałem w minimum 1 zrealizowanym projekcie związanym z

4/7

opracowaniem, instalacją i konfiguracją systemu informatycznego w oparciu o system zarządzania relacyjną
bazą danych,
2.2.2.3) Projektantów/programistów - minimum 2 osoby posiadające doświadczenie zawodowe z zakresu
projektowania i programowania wielodostępnych systemów bazodanowych, przy czym każda z tych osób musi
posiadać doświadczenie zawodowe w realizacji minimum 1 projektu informatycznego dotyczącego serwisu
systemu obejmującego realizację spraw z zakresu obsługi i prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego szczebla powiatowego w tym między innymi ewidencji gruntów i budynków, obsługi zgłoszeń
prac geodezyjnych i kartograficznych oraz prowadzenia mapy zasadniczej,
2.2.2.4) Specjalisty ds. geodezji i kartografii - minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia geodezyjne z zakresu
1 i 2.
Przez uprawnienia geodezyjne w zakresie 1 i 2 rozumie się uprawnienia, o których mowa w art. 43 punkt
1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (geodezyjne pomiary sytuacyjnowysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz
sporządzanie dokumentacji do celów prawnych).
ciąg dalszy nastąpi w pkt VII.2) Inne dodatkowe informacje, ppkt 1.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamiast:
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c.d. treści rozpoczętej w pkt III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe - Wykaz i krótki opis kryteriów
kwalifikacji:
3.2) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej;
3.3) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu, o którym mowa
w Rozdziale I pkt 6 SWZ (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na
celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
Uwaga!
1) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi
ich prawidłowość i aktualność.
2) Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
2.1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał
w Oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale I pkt 6 SWZ (JEDZ) dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2.2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi Oświadczenia,
o którym mowa w Rozdziale I pkt 6 SWZ (JEDZ).
III. Do oferty Wykonawca musi dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP,
tj. OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie wskazanym w Rozdziale I pkt 5 SWZ, złożone na formularzu Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (JEDZ), według wzoru określonego w Rozdziale III SWZ pkt 1. JEDZ stanowi
dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na
dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe, wskazane w Rozdziale I pkt 6.1 SWZ. Oświadczenie składa się pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej.
Powinno być:
c.d. treści rozpoczętej w pkt III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe - Wykaz i krótki opis kryteriów
kwalifikacji:
3.2) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia
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o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3.3) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniach, o których mowa w
Rozdziale I pkt 6 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na
celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
e) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)
oraz art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr
833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str.1).
Uwaga!
1) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający
posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
2) Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
2.1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w Oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale I pkt 6 SWZ (JEDZ)
dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2.2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi Oświadczenia,
o którym mowa w Rozdziale I pkt 6 SWZ (JEDZ).
III. Do oferty Wykonawca musi dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP,
tj. OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie wskazanym w Rozdziale I pkt 5 SWZ, złożone na formularzu Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (JEDZ), według wzoru określonego w Rozdziale III SWZ pkt 1. JEDZ stanowi dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień
składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe,
wskazane w Rozdziale I pkt 6.1 SWZ.
Ponadto do oferty Wykonawca musi dołączyć oświadczenie stanowiące dowód potwierdzający na dzień
składania ofert brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) oraz art. 5 k rozporządzenia (UE)
2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
8.4.2022, str.1).
Oświadczenia składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej.
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 08.08.2022 r.
Powinno być:
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Oferta musi zachować ważność do: 14.08.2022 r.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 09:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
1. ciąg dalszy treści rozpoczętej w pkt VII.1.2), Numer sekcji III 1.2. Miejsce, w którym znajduje się tekst do
Modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Powinno być:
Uwaga!
W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, do oceny
spełniania każdego warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te Wykonawca przeliczy po
średnim kursie waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
2. W rubrykach Zamiast: w VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu, Numer sekcji: IV.2.2),
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału, oraz w VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu, Numer sekcji: IV.2.6) Miejsce,
w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą, oraz
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu, Numer sekcji: IV.2.7) Miejsce, w którym
znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert, podano dane uwzględniające zmianę dokonaną
"Sprostowaniem / Ogłoszeniem zmian lub dodatkowych informacji" Nr 2022/S 087-236157 r. wysłaną do
publikacji w Dz.U. UE w dniu 29/04/2022 r.

