Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych ( t.j. Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907) ogłasza postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego :

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
NR PO-II-370/ZZP-3/22/14
Nazwa i adres Zamawiającego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4,
70-207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie
Osoba upoważniona do kontaktów : Joanna Rajecka, tel. 091 4403 523, fax: 091 4403
441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl
Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – usługa
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia : www.ums.gov.pl
Określenie przedmiotu zamówienia:
Monitoring-skanowanie laserowe: Skanowanie laserowe morskiej strefy brzegowej w
granicach administracyjnych Urzędu Morskiego w Szczecinie (edycja 2014)
CPV zamówienia - 79961300-1
1. Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie danych przestrzennych obszarów wybrzeża
morskiego i morskich wód wewnętrznych wskazanych w punkcie 2 - w technologii
lotniczego skanowania laserowego i zdjęć lotniczych oraz ich opracowanie na potrzeby
monitoringu do postaci numerycznego modelu terenu (NMT), numerycznego modelu
pokrycia terenu (NMPT), znormalizowanego numerycznego modelu pokrycia terenu
(zNMPT) oraz ortofotomapy lotniczej.
2. Zamówienie dotyczy obszarów wskazanych w załączniku nr 8 do SIWZ:
- Rejon IA - brzeg Morza Bałtyckiego od granicy z Niemcami (km 428,0) do kanału w
Dźwirzynie (km 346,0) - ok. 84 km.
- Rejon IB - brzegi (wraz z wyspami) Roztoki Odrzańskiej, Zalewu Szczecińskiego,
Kanału Piastowskiego, Starej Świny, Cieśniny Dziwny, Zalewu Kamieńskiego - ok.
226 km.
3. W ramach realizacji zamówienia należy:
3.1. Wykonać nalot fotogrametryczny wybrzeża, w czasie którego zostanie
przeprowadzona synchroniczna rejestracja z wykorzystaniem technologii:
3.1.1. lotniczego skanowania laserowego (ALS) wybrzeża będącego w gestii
Urzędu Morskiego w Szczecinie, obejmującego pas lądu o szerokości 500
m, licząc od linii wody;
3.1.2. cyfrowych zdjęć lotniczych obejmujących cały obszar lotniczego skanowania
laserowego oraz pas wody o minimalnej szerokości 300 m od linii wody (tak
aby na zdjęciu zarejestrować obszar wałów rewowych).
3.2. Dokonać pomiaru poprawki dGNSS (stacje referencyjne nie rzadziej, niż co 40 km).
3.3. Wykonać pomiar powierzchni i obiektów kontrolnych z wykorzystaniem technologii
GNSS RTK oraz tachimetrii elektronicznej.
3.4. Opracować ortofotomapy lotnicze w kompozycji barw naturalnych RGB (z
wykorzystaniem NMT z lotniczego skanowania laserowego)
3.5. Opracować chmury punktów ALS – wyrównanie szeregów, nadanie georeferencji
bezwzględnej do układu PL-1992 oraz przeprowadzić klasyfikację chmury punktów.
3.6. Opracować numeryczny model terenu (NMT) na podstawie pozyskanych danych z
lotniczego skanowania laserowego.
3.7. Opracować numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) na podstawie pozyskanych
danych skanowania laserowego.
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3.8. Opracować znormalizowany numeryczny model pokrycia terenu (zNMPT) na
podstawie pozyskanych danych skanowania laserowego.
Uwaga
Na obszarach objętych przedmiotem umowy mogą wystąpić tereny, które podlegają ochronie
zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Zamawiającemu należy dostarczyć
opracowane dane z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów
geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 299, poz. 1772).
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2010 r. Nr 193, poz. 1287) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Głównemu Geodecie Kraju
prace przed przystąpieniem do ich wykonania, a po wykonaniu prac przekazać powstałe
materiały lub informacje o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego.
Rozszerzony opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ – Rozdział XIV
Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferty częściowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamówienia uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień
uzupełniających
Termin wykonania zamówienia: do 14 listopada 2014 r.
Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1
ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej
z Wykonawców składających ofertę wspólną.

ww.

oświadczenie

składa

każdy

b) Oświadczenie
Wykonawcy
o
braku
podstaw
do
wykluczenia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej
z Wykonawców składających ofertę wspólną.

ww.

oświadczenie

składa

każdy

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej w celu wykazania braku postaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli odrębne przepisy
wymagają
wpisu
do
rejestru,
wystawionego
nie
wcześniej
niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W
przypadku
składania
oferty
wspólnej
z Wykonawców składających ofertę wspólną.

ww.

odpis

składa

każdy
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d) Oświadczenie Wykonawcy że nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik nr 4
do SIWZ art. 26 ust. 2 d. W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy
kapitałowej,
w
rozumieniu
ustawy
z
dnia
16.02.2007
r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z póz. zm.) zobowiązany
jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku składania oferty wspólnej
z Wykonawców składających ofertę wspólną.

ww.

oświadczenie

składa

każdy

e) Wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom - Załącznik nr 5
do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców. Wykonawca
jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
f)

Wykaz wykonanych usług - Załącznik nr 6 do SIWZ w okresie ostatnich 3 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów,
czy zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada
niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum:
6.1.

co najmniej jedno zadanie w zakresie wykonywania fotogrametrycznych
zdjęć lotniczych kamerą cyfrową o wielkości piksela terenowego nie większej
niż 10 cm wraz z jednoczesnym wykonaniem skanowania z użyciem
lotniczego skanera laserowego LIDAR, dla obszaru o powierzchni nie
mniejszej niż 100 km2, o wartości nie niższej niż 150.000 zł,

6.2.

co najmniej jedno zadanie w zakresie produkcji ortofotomapy
o wielkości piksela terenowego nie większej niż 10 cm, o powierzchni nie
mniejszej niż 100 km2, o wartości nie niższej niż 150.000 zł,

6.3.

co najmniej jedno zadanie w zakresie rejestracji i przetwarzania danych
lotniczego skanowania laserowego LIDAR, o powierzchni przetwarzanego
obszaru nie mniejszej niż 100 km2, o wartości nie niższej niż 150.000 zł,

6.4.

co najmniej jedno zadanie polegające na kontroli danych ALS dla podmiotu
publicznego według wytycznych opracowanych przez GUGiK na potrzeby
kontroli
danych
pozyskanych
w
ramach
projektu
ISOK,
o powierzchni obszaru nie mniejszej niż 250 km2,o wartości nie niższej niż
50.000 zł,

W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną składa
jeden wyżej wymieniony wykaz w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia. Warunek postawiony przez Zamawiającego zostanie
uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
będą spełniać go łącznie.
g) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym,
osobach
zdolnych
do
wykonania
zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić
pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 7 do niniejszej SIWZ (art. 26 ust. 2 b ustawy).
W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów
żąda dokumentów dotyczących:
7.1)

zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

7.2)

sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonaniu zamówienia,

7.3)

charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
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7.4)

zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 niniejszej SIWZ – Załącznik
nr 1 do niniejszej SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden
dokument),
2) pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale III ust. 1 niniejszej SIWZ (tylko
w przypadku składania oferty wspólnej),
1. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 10 i 11 ustawy, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że
w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca zamieszkania.
2. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane
przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu
oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie
później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.
3. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy.
Warunki, forma i termin wniesienia a także zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy określone zostały w § 6 Wzoru umowy - Załącznik nr 9 do
niniejszej SIWZ.
Wykonawcy zagraniczni.
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V
ust. 2 pkt 3) niniejszej SIWZ - składa dokument lub dokumenty, wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio,
że:
1)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w ust 1, pkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w ust. 1 niniejszego Rozdziału zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem.
Wadium: brak
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Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto.
Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Wydział Prawny – Zespół
ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia 11/08/2014 r.
do godz. 10:30.
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
Miejsce i termin otwarcia ofert
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4 sala 116
Dnia 11/08/2014 r., o godz. 11:00.
Termin związania ofertą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od
ostatecznego terminu składania ofert.
Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia: 28.07.2014 r.

Ogłoszenie nr: 251002 - 2014

Szczecin, dnia: 28/07/2014 r.
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