
Legnica: Wybór Wykonawcy zadania pn. Zakup i wdroŜenie systemu informatycznego 
do obsługi archiwum oraz licencje (bez ograniczeń czasowych i bez limitu 
uŜytkowników) wraz z archiwizacją dokumentów zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego. 
Numer ogłoszenia: 372914 - 2009; data zamieszczenia: 26.10.2009 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Prezydent Miasta Legnicy , pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, woj. 
dolnośląskie, tel. 076 7212100, faks 076 7212115. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.legnica.um.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór Wykonawcy zadania pn. 
Zakup i wdroŜenie systemu informatycznego do obsługi archiwum oraz licencje (bez 
ograniczeń czasowych i bez limitu uŜytkowników) wraz z archiwizacją dokumentów zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest : zakup i wdroŜenie systemu informatycznego do obsługi archiwum oraz 
licencje (bez ograniczeń czasowych i bez limitu uŜytkowników) wraz z archiwizacją 
dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zintegrowanego z systemem KOL, a 
takŜe zarządzania zasobem i zadaniami MODGiK. Na zamawiany system powinny składać 
się następujące moduły (podsystemy): - podsystem ośrodek - do zarządzania MODGiK w tym 
do zarządzania zgłoszonymi pracami geodezyjnymi, zamówieniami na materiały z zasobu, 
fakturowania zamówień i zgłoszeń, wydawania danych i informacji z zasobu, - podsystem 
archiwum - do zarządzania archiwum zasobu geodezyjnego i kartograficznego - podsystem 
osnowy - do zarządzania punktami osnowy geodezyjnej wraz z opisami topograficznymi, - 
podsystem koordynator - do zarządzania dokumentami w sprawie koordynacji usytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu. - podsystemem administracji i zarządzania - grupa 
funkcji i interfejsów do administracji i zarządzania systemem. Szczegółowe wymagania 
dotyczące zamawianego systemu wg Rozdziału nr 4 siwz: - Warunki techniczne - Wymagania 
systemu. Wykonawca powinien udokumentować zgodność oferowanego przedmiotu 
zamówienia z wymogami ustalonymi przez Zamawiającego w Rozdziale 4 , załączając do 
oferty szczegółowy opis. Zamawiający dopuszcza moŜliwość przedstawienia w ofercie 
asortymentu równowaŜnego (innego niŜ przykładowo podany z nazwy przez Zamawiającego 
w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, Ŝe oferowany asortyment będzie o 



parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz uŜytkowych nie gorszych niŜ 
określone w opisie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany 
jest przedstawić w ofercie jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący 
Ŝadnej wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, iŜ zastosowany asortyment jest o 
parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz uŜytkowych nie gorszych niŜ 
określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.31.00.00-1, 72.31.60.00-3, 72.31.70.00-0. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
30.10.2010. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA   

Informacja na temat wadium: 9000,- PLN 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, 
którzy spełniają następujące warunki: 1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 
24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1)-3) ustawy Pzp. Ocena 
spełnienia warunku wg załącznika nr 1 Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o 
udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić kaŜdy z osobna. 2. Prowadzą 
działalność w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia. Ocena warunku wg 
dokumentu - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Wykonawcy 
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie. 
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tzn. 
jako Wykonawca wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
równieŜ wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze 
stanowiącej przedmiot zamówienia - usługa polegająca na wdroŜeniu systemu 
informatycznego słuŜącego do zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym, 
w tym do zarządzania archiwum zasobu geodezyjnego i kartograficznego. PowyŜszy 



system ma być oparty o relacyjną lub obiektowo-relacyjną bazę danych ORACLE lub 
Microsoft SQL Server (informacja o tym musi być zawarta w dokumentach 
potwierdzających, Ŝe usługa została wykonana naleŜycie), z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów 
potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie. Ocena spełnienia warunku 
odbywać się będzie wg załącznika nr 2 Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do załącznika dołączyć dokumenty 
potwierdzając, Ŝe: - usługi te zostały wykonane naleŜycie, - obejmują lub obejmowały 
wdroŜenie systemu informatycznego słuŜącego do zarządzania zasobem geodezyjnym 
i kartograficznym, w tym do zarządzania archiwum zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego. PowyŜszy system ma być oparty o relacyjną lub obiektowo-
relacyjną bazę danych ORACLE lub Microsoft SQL Server. - Wykonawcy ubiegający 
się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie. 4. ZłoŜą 
oświadczenie i wykonają zamówienie siłami własnymi w 100 %. Ocena spełnienia 
warunku wg załącznika nr 1 Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 
zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie. 5. Wniosą wadium w wysokości 
9.000 zł (dziewięć tysięcy złotych) zgodnie z zapisami ustawy Pzp oraz Instrukcji dla 
Wykonawców - Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. - 
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą 
spełnić łącznie..  

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ad.1 Ocena 
spełnienia warunku wg załącznika nr 1 Instrukcji dla Wykonawców Rozdział 2 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o 
udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić kaŜdy z osobna. ad.2 Ocena 
warunku wg dokumentu - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - 
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą 
spełnić łącznie. ad. 3 Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 
2 Instrukcji dla Wykonawców Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane 
naleŜycie. Do załącznika dołączyć dokumenty potwierdzając, Ŝe : - usługi te zostały 
wykonane naleŜycie, - obejmują lub obejmowały wdroŜenie systemu informatycznego 
słuŜącego do zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym, w tym do 
zarządzania archiwum zasobu geodezyjnego i kartograficznego. PowyŜszy system ma 
być oparty o relacyjną lub obiektowo-relacyjną bazę danych ORACLE lub Microsoft 
SQL Server. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. 
warunek mogą spełnić łącznie. 4. Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg 
załącznika nr 1 Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 
zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie. 5. Ocena spełnienia warunku zgodnie 
z zapisami ustawy Pzp oraz Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 
zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 



IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.legnica.eu. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd 
Miasta Legnica, Referat zamówień publicznych , PLac Słowiański 7, pokój nr 22.. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  04.11.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Legnica, PLac Słowiański 8, pokój 
nr 208.. 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

 


