Płońsk dn.14.01.2022 r.

ZP.272.2.2022

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na prowadzenie i aktualizację map
zasadniczej i ewidencyjnej w systemie Ewmapa FB
Zamawiający-Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk stosowanie do art. 2 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.-Dz.U. z 2021 r. poz. 1129
ze zm), na postawie § 7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych (Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty
Płońskiego z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień
publicznych ze zmianami) zaprasza Wykonawcę do złożenia oferty cenowej na prowadzenie i
aktualizację map zasadniczej i ewidencyjnej w systemie Ewmapa FB.
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Prowadzenie map zasadniczej i ewidencyjnej w systemie Ewmapa FB.
2. Powierzchnia geodezyjna powiatu wynosi 137979 ha. Składa się z 15 obrębów, w tym miast
Płońska, Czerwińska i Raciąża, Sochocina, Czerwińska nad Wisłą, i Nowego Miasta. Szacuje się
że do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wpłynęło 3600 opracowań, w tym
około 2700 w zakresie aktualizacji mapy zasadniczej i 900 operatów do celów prawnych.
3. W powiecie płońskim obowiązuje prowadzenie obiektowej mapy ewidencyjnej oraz obiektowej
mapy zasadniczej dla dziesięciu gmin wiejskich.
II.

Sposób wykonania prac:

1. Aktualizacja mapy ewidencyjnej, w tym: obiekty działek, klasoużytków i budynków następuje po
wprowadzeniu zmiany w części opisowej ewidencji gruntów i budynków.
W oparciu o przyjmowane do zasobu operaty, w sposób ciągły należy prowadzić bazę roboczą dla
mapy ewidencyjnej.
2. Dla dziesięciu wiejskich jednostek ewidencyjnych oraz pięciu miast należy prowadzić obiektową
mapę zasadniczą na bieżąco. Aktualizację należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze
od daty wpływu prac geodezyjnych i kartograficznych.
Wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych przekazują materiały w formie elektronicznej, pliki
modyfikujące oraz pliki w formacie tekstowym.
3. O stwierdzonych nieprawidłowościach w rezultatach prac geodezyjnych i kartograficznych
wpływających do ODGiK Wykonawca informuje weryfikatora w nieprzekraczalnym terminie
czterech dni roboczych od daty wpływu.
4. Bazy danych wykorzystywane do prowadzenia i aktualizacji map ewidencyjnej i zasadniczej
Wykonawca modyfikuje w siedzibie zamawiającego w godzinach pracy Ośrodka.
Na potrzeby realizacji prac Zamawiający udostępni dwa stanowiska komputerowe w ODGiK.
5. W bazie numerycznej nowe lub zmodyfikowane obiekty powinny mieć dołączone informacje o
podstawie zmian i osobie modyfikującej.
6. Na zawiadomieniu o wyniku zgłoszonych prac geodezyjnych Wykonawca umieszcza stosowaną w
ODGiK klauzulę.
7. Zamawiający nie dopuszcza aktualizacji treści mapy w formie połączeń zdalnych.
8.Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia do baz danych wszystkich opracowań, które
wpłyną do Zamawiającego do dnia 31.12.2022 r. na zasadach i terminach określonych
w pkt 1 i 2.
III. Warunki udziału w postępowaniu
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
1) dysponował osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako kierownik prac,
posiadającą geodezyjne uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i 2, o których mowa w art. 43
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne lub której kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych,
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2) dysponował osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i która w okresie
ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonała lub w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na utworzeniu, prowadzeniu,
aktualizacji map w zakresie objętym zamówieniem,
3) posiadał zawartą umowę ubezpieczenia lub w przypadku wyboru jego oferty jako
najkorzystniejszej przed podpisaniem umowy ubezpieczył się od odpowiedzialności cywilnej
za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem czynności, na kwotę nie mniejszą
niż 45 000,00 zł na okres realizacji zamówienia.
4) udzielił dwuletniej gwarancji w zakresie wykonanych prac.
IV. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r.
V. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.
VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
Formularz oferty cenowej oraz:
a) pełnomocnictwa -jeśli zostały udzielone,
b) dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia
uprawnień w zakresie 1 i 2 o których mowa w art. 43 ust. Prawo geodezyjne i kartograficzne (w formie
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem),
- należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09 – 100
Płońsk, II piętro, pokój Nr 316, II piętro, w terminie do dnia 19.01.2022 r., do godziny 930 w kopercie
zaadresowanej do Zamawiającego z napisem:
„Oferta (znak sprawy: ZP. 272.2.2022) na prowadzenie i aktualizację map zasadniczej i ewidencyjnej
w systemie Ewmapa.
VII. Informacje uzupełniające:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie, a najpóźniej w
dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu :
 Jeżeli jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest
dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców (w formie kserokopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę).
 Dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które
mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem czynności, na kwotę nie mniejszą niż 45 000,00
zł na okres realizacji zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie porozumiewanie się drogą elektroniczną, natomiast ofertę należy
złożyć w formie pisemnej.
3. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcą jest:

 Mirosława Dybowska - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych Starostwa
Powiatowego w Płońsku tel. 023 77 64 wew. 111.

VIII. Klauzula informacyjna z art.13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn.
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”,
informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Płoński, ul. Płocka 39, 09-100
Płońsk, dane kontaktowe: adres e-mail: urzad@powiat-plonski.pl
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2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, e-mail:
iod@powiat-plonski.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej
poniżej 130 000 zł na prowadzenie i aktualizację map zasadniczej i ewidencyjnej w systemie
Ewmapa FB.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy
z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej
„ustawa Pzp”.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego).
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą
prawną
przetwarzania
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zamawiający zastrzega sobie porozumiewanie się drogą elektroniczną, natomiast ofertę należy
złożyć w formie pisemnej.

ZAMAWIAJĄCY
Z up. STAROSTY
Mirosława Dybowska
Kierownik Referatu
Zamówień Publicznych
Załączniki:
Formularz oferty – Załącznik Nr 1
Wzór umowy – Załącznik Nr 2
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