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I. ZAMAWIAJĄCY

Powiat Zduńskowolski

ul. Złotnickiego 25

98-220 Zduńska Wola

Regon: 730 934 795

NIP: 829 16 24 435

tel.: (43) 823 22 04, 824 42 10, 824 42 11;

fax: (43) 824 42 50;

e-mail: starostwo@powiatzdunskowolski.pl ,

adres strony internetowej: http://www.powiatzdunskowolski.pl/,  http://bip.powiatzdunskowolski.pl/; 

znak sprawy: ZP.272 .8. 2019

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.Zamówienie  udzielane  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  ogłoszonego  w  oparciu

o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: t. j. Dz. U. z

2018 r., poz. 1986 . ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”.

2.Wartość zamówienia jest  większa od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

11 ust.  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do

usługi.

3.W postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych

na jej podstawie. 

4. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie

zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 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),

dalej „RODO”, informuję, że: 

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Zduńskowolski, ul. Złotnickie-

go 25, 98-220 Zduńska Wola, tel.: (43) 823 22 04, 824 42 10, 824 42 11; e-mail: starostwo@po-

wiatzdunskowolski.pl;

2) . inspektorem ochrony danych w Powiecie Zduńskowolskim ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska

Wola,  jest Pan Adam Kubiak, tel. 43 824 42 26, e-mail: iod@powiatzdunskowolski.pl;
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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 pn. „Utworzenie baz danych

BDOT i  GESUT,  digitalizacji  materiałów zasobu  PZGiK wraz  z utworzeniem rejestrów prze-

strzennych dokumentów źródłowych (RPDŹ) oraz wykonania modernizacji i aktualizacji baz da-

nych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dla Powiatu Zduńskowolskiego”, ZP.272.8.2019, pro-

wadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4). odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zo-

stanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy 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, a jeżeli czas trwania

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6). obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczą-

cych 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:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania da-

nych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

-  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:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- 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.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia:  „Utworzenie baz danych BDOT i GESUT,  digitalizacji materiałów zasobu

PZGiK wraz  z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych (RPDŹ)  oraz
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wykonania  modernizacji  i aktualizacji  baz  danych  ewidencji  gruntów i  budynków (EGiB)  dla

Powiatu Zduńskowolskiego”.

2. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie  baz danych BDOT i GESUT, digitalizacja materiałów

zasobu PZGiK wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych (RPDŹ)

oraz wykonania modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dla

Powiatu Zduńskowolskiego. 

3. Zamówienie zostało podzielone na sześć części: 

Część I  – Opracowanie  kompleksowe Gmina Zapolice baza BDOT 500.  Harmonizacja baz

danych BDOT500, GESUT i EGiB ;

Część II –  Opracowanie kompleksowe Gmina i Miasto Szadek -  baz BDOT 500, GESUT -

(z wyłączeniem części wiejskiej – jednostki  ewidencyjnej 101902_5). Harmonizacja baz danych

BDOT500, GESUT i EGiB; 

Część  III  –  Opracowanie  kompleksowe  Gmina  Zduńska  Wola  -  baz  BDOT 500  i  GESUT.

Harmonizacja bazy danych BDOT500, GESUT i EGiB; 

Część IV – Opracowanie kompleksowe dla obrębów 14 i 15 Miasta Zduńska Wola -  BDOT 500

GESUT  Harmonizacja baz danych mapy zasadniczej dla terenu całego Miasta Zduńska Wola;

Część V –  Wykonanie  digitalizacji  materiałów zasobu PZGiK wraz  z utworzeniem rejestrów

przestrzennych dokumentów źródłowych (RPDŹ) zgodnie z wykazem operatów technicznych do

zeskanowania – 2000 szt.;

Część VI –  Wykonanie modernizacji  i aktualizacji  baz danych ewidencji  gruntów i budynków

(EgiB),   EgiB – dwa zadania;  Obręb Gajewniki  – gm. Zduńska Wola Obręb Pratków – gm.

Zduńska Wola. 

4. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

5. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia – warunki techniczne  zawiera załącznik nr  2

(a – f)  do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone

we wzorze umowy – Załącznik nr 7a – 7f do SIWZ. W/w załączniki są integralną częścią

niniejszej SIWZ i przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ich zapisami.

6.  Zamówienie  realizowane  jest  w  ramach  projektu  pn.  „e-Powiat  Zduńskowolski”,  który

jest  współfinansowany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego

w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Łódzkiego  na  lata

2014-2020,  Oś  priorytetowa  VII:  Infrastruktura  dla  usług  społecznych,  Działanie  VII.1

Technologie  informacyjno-komunikacyjne,  Poddziałanie  VII.1.2  Technologie

informacyjno-komunikacyjno. 

7. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie

umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów art.  22 § 1
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ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późń.zm.),

osób wykonujących niezbędne czynności dla realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, tj.

osób wykonujących prace:

1) dla części I – IV dotyczącej utworzenia  bazy BDOT 500, GESUT:

a) przetwarzanie danych geodezyjnych z materiałów źródłowych do postaci cyfrowej,

b) prace biurowe związane z kompletowaniem materiałów i operatów technicznych;

2 ) dla części V dotyczącej wykonania digitalizacji materiałów zasobu PZGiK wraz z utworzeniem

rejestrów  przestrzennych  dokumentów  źródłowych  (RPDŹ)  zgodnie  z  wykazem  operatów

technicznych do zeskanowania:

a) skanowanie materiałów geodezyjnych, czyszczenie skanów, odpowiednie tworzenie plików,

b)  prace  biurowe  związane  z  kompletowaniem  materiałów  i  zeskanowaniem  operatów

technicznych

3)  dla części VI dotyczącej wykonania modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów

i budynków (EGiB):

a) pomocnicze prace  terenowe  związane  z  technicznymi  pracami  geodezyjno  -

pomiarowymi,

b)  prace biurowe związane z  realizacją  procedury administracyjnej  w zakresie  modernizacji

operatu ewidencji gruntów i budynków,

c) prace biurowe związane z kompletowaniem materiałów i operatów technicznych;

4)  z  wyjątkiem  osób  wykonujących  czynności  wymagających  posiadania  uprawnień

zawodowych  w  dziedzinie  geodezji  i  kartografii  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  17  maja

1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.).

8.  Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie osób, o których, mowa w pkt. 7 na podstawie umowy

o pracę przy realizacji przedmiotu umowy  trwało przez cały okres realizacji zamówienia.

9.  W  trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności

kontrolnych  wobec  Wykonawcy  odnośnie  spełniania  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę

wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  wyżej

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1)  żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.  wymogów  i

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
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lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia  czynności

w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę

osób wykonujących  czynności,  których  dotyczy wezwanie  Zamawiającego.  Oświadczenie  to

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,

datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte  wezwaniem  czynności  wykonują  osoby

zatrudnione  na  podstawie  umowy  o  pracę  wraz  ze  wskazaniem  liczby  tych  osób,  rodzaju

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w

imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę

kopię umowy/umów o pracę  osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,

których  dotyczy  ww.  oświadczenie  Wykonawcy  lub  Podwykonawcy  (wraz  z  dokumentem

regulującym  zakres  obowiązków,  jeżeli  został  sporządzony).  Kopia  umowy/umów  powinna

zostać  zanonimizowana  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych  pracowników,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018

poz.1000 ze zm.)  (tj. w szczególności1: bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie

jak:  data  zawarcia  umowy,  rodzaj  umowy o  pracę  i  wymiar  etatu  powinny być  możliwe  do

zidentyfikowania; 

3)  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS,  potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  i  zdrowotne  z  tytułu  zatrudnienia  na

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę

kopię  dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez  pracodawcę  do

ubezpieczeń,  zanonimizowaną  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych

pracowników,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  10  maja  2018  r.  o  ochronie  danych

osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000 ze zm.). 

11.  Z  tytułu  niespełnienia  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na

podstawie  umowy o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  w opisie  przedmiotu  zamówienia

czynności  Zamawiający przewiduje sankcję w postaci  obowiązku zapłaty przez Wykonawcę

kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez

Zamawiającego  dowodów  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  przez  Wykonawcę  lub

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako

1  Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda
umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000 ze zm.); zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
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niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o pracę osób wykonujących, wskazane w punkcie 7 niniejszego rozdziału SIWZ, czynności. 

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę

lub  Podwykonawcę,  Zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie  kontroli  przez

Państwową Inspekcję Pracy. 

13.  W  przypadku  użycia  w  SIWZ  lub  załącznikach  odniesień  do  norm,  europejskich  ocen

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których

mowa w art.  30  ust.  1  pkt  2  i  ust.  3  i  4  ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania

równoważne  opisywanym.  Wykonawca  analizując  opis  przedmiotu  zamówienia  powinien

założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4 ustawy Pzp

użytemu w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku,

gdy  w  SIWZ  lub  załącznikach  zostały  użyte  znaki  towarowe,  oznacza  to,  że  są  podane

przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany

standard  Wykonawca  może  zastosować  materiały  lub  urządzenia  równoważne,  lecz

o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w

żaden  sposób  nie  wpłynie  negatywnie  na  prawidłowe  funkcjonowanie  rozwiązań  przyjętych

w opisie  przedmiotu  zamówienia.  Wykonawca,  który  zastosuje  urządzenia  lub  materiały

równoważne  będzie  obowiązany wykazać  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  że  zastosowane

przez  niego  urządzenia  i  materiały  spełniają  wymagania  określone  przez  zamawiającego.

Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza,

że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty

budowlane,  dostawy  lub  usługi  spełniają  równoważne  wymagania.  W  przypadku,  gdy

wykonawca  z  przyczyn  od  niego  niezależnych  nie  może  uzyskać  określonego  przez

Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane,

dostawy lub usługi  spełniają równoważne wymagania,  Zamawiający w terminie przez siebie

wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację

techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub

usługi,  które  mają  zostać  przez  niego  wykonane,  spełniają  wymagania  określonego

oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub

załącznikach wymogi posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność

lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę,  jako środka dowodowego

potwierdzającego  zgodność  z  wymaganiami  lub  cechami  określonymi  w  opisie  przedmiotu

zamówienia,  kryteriach  oceny  ofert  lub  warunkach  realizacji  zamówienia  oznacza,  że

Zamawiający  akceptuje  również  certyfikaty  wydane  przez  inne  równoważne  jednostki

oceniające  zgodność.  Zamawiający  akceptuje  także inne  odpowiednie  środki  dowodowe,  w
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szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany wykonawca nie

ma ani  dostępu  do  certyfikatów lub  sprawozdań  z  badań,  ani  możliwości  ich  uzyskania  w

odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy,

oraz  pod  warunkiem,  że  dany  wykonawca  udowodni,  że  wykonywane  przez  niego  roboty

budowlane,  dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu

zamówienia,  kryteriach  oceny  ofert  lub  warunkach  realizacji  zamówienia.  Jeżeli  w  opisie

przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność

wykorzystywania przy realizacji  zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach

zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile  zapewni  to osiągnięcie zakładanych

parametrów  i  nie  spowoduje  ryzyka  niezgodności  wykonanych  prac  z  opisem  przedmiotu

zamówienia.

14. Kody CPV: 

Główny kod CPV 72320000-4 - usługi bazy danych 

72314000-9 - usługi gromadzenia oraz scalania danych

72316000-3 - usługi analizy danych 

71354300-7 - usługi badań katastralnych 

71355000-1 - usługi pomiarowe

71354000-4 – Usługi sporządzania map,

71354100-5 – Usługi odwzorowania cyfrowego;

15.  Wykonawca  udzieli  minimum 24  miesiące  gwarancji  na  wykonany przedmiot  zamówienia.

Okres  gwarancji  liczony  będzie  od  daty  zakończenia  protokolarnego  odbioru  końcowego

pełnego  zakresu  usługi  objętej  zamówieniem.  Okres  rękojmi  ustala  się  na  równy  okresowi

gwarancji.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia :

1) dla części I – 28 lutego 2020 r. w tym: Etap I do 31.01.2020r., Etap II do  28 luty 2020r. 

2) dla części II – 25 czerwca 2020 r. w tym: Etap I do 30.05.2020r., Etap II do 25.06. 2020r. 

3) dla części III – 29 listopada 2020 r. w tym: Etap I do 29.10.2020r., Etap II do 29.11.2020r. 

5) dla części IV – 20 listopada 2020 r. w tym: Etap I do 30.09.2020r., Etap II do 20.11.2020r. 

7) dla części V – 30 marca 2020 r. w tym: Etap I do 31.01.2020r., Etap II do 30.03. 2020r. 

6) dla części VI – 30 sierpnia 2020 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

V.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
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udziału w postępowaniu dotyczące:

V.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,  których spełnianie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

V.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,  których spełnianie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

V.1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej:

V.1.3.1.  O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  wykażą  minimalne

poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. że  

dla części I zamówienia: 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia dzia-

łalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na utwo-

rzeniu  zbiorów danych przestrzennych BDOT500 lub GESUT o wartości co najmniej 150 000,00

zł brutto;

dla części II zamówienia: 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia dzia-

łalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na utwo-

rzeniu  zbiorów danych przestrzennych BDOT500 lub GESUT o wartości co najmniej 200 000,00

zł brutto;

dla części III zamówienia:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia dzia-

łalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na utwo-

rzeniu  zbiorów danych przestrzennych BDOT500 lub GESUT o wartości co najmniej 400 000,00

zł brutto;

dla części IV zamówienia:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia dzia-

łalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na utwo-

rzeniu  zbiorów danych przestrzennych BDOT500 lub GESUT o wartości co najmniej 150 000,00

zł brutto;

dla części V zamówienia

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia dzia-

łalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na wyko-

naniu digitalizacji materiałów zasobu PZGiK wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych doku-
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mentów źródłowych (RPDŹ) o wartości  co najmniej 50 000,00 zł brutto;

dla części VI zamówienia

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia dzia-

łalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na wyko-

naniu  modernizacji ewidencji gruntów i budynków o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto;

V.1.3.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne 

poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia :

dla Części I,II, III, IV, V, VI zamówienia

1) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie określonym w

art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U z

2019,  poz.  725  ze  zm.  )  tj.  uprawnienia  obejmujące  geodezyjne  pomiary  sytuacyjno-

wysokościowe,  realizacyjne  inwentaryzacyjne  lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia

geodezyjne;

2) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie określonym w

art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U z

2019, poz. 725 ze zm. ) tj.  uprawnienia obejmujące rozgraniczanie i podziały nieruchomości

(gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji  do celów prawnych lub odpowiadające im ważne

uprawnienia geodezyjne;

Uwaga 

1. Wykonawca składający ofertę na jedną część zamówienia na potwierdzenie spełniania warunku

opisanego w pkt. V.1.3.2. SIWZ może wykazać się dysponowaniem 1 osobą, która  łącznie

posiada uprawnienia, o których mowa w pkt 1) i 2).

2. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, w przypadku uznania

jego  oferty  jako  najkorzystniejszej  w  więcej  niż  jednej  części  zamówienia  Zamawiający  na

potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt. V.1.3.2. SIWZ wymaga, aby Wykonawca

wykazał się dysponowaniem innymi osobami dla każdej części zamówienia. Wykonawca nie

może wskazać tych samych osób na potwierdzenie spełnienia warunku w różnych częściach

zamówienia, na które wykonawca składa ofertę.

V.I.3.3 w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także

osób  z  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  (tj.  Królestwo  Norwegii,  Księstwo

Liechtensteinu,  Republika  Islandii)  i  obywateli  Konfederacji  Szwajcarskiej,  posiadane

uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.
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Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.).

V.3 Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w

art. 22a Ustawy Pzp.

V.3.1.  Wykonawca może w celu  potwierdzenia  spełniania  warunków udziału  w postępowaniu,

w stosownych  sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do  konkretnego  zamówienia,  lub  jego  części,

polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub

ekonomicznej  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi

stosunków prawnych.

V.3.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić

Zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

V.3.3  Zamawiający  ocenia,  czy  udostępniane  wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie

przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22, ust. 5

pkt. 1, 2, 4, 5-7 Ustawy Pzp.

V.3.4  W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te

zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

V.3.5  Wykonawca,  który  polega  na  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że

za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

V.3.6  Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuacja  ekonomiczna  lub  finansowa,

podmiotu  na  którego  zasobach  polega  wykonawca  -  nie  potwierdzają  spełnienia  przez

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

V.3.6.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

V.3.6.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

6.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5-7 ustawy Pzp.
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6.2  Wykluczenie wykonawcy następuje:

6.2.1 w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy

osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24

ust. 1 pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku

potwierdzającego zaistnienie  jednej  z  podstaw wykluczenia,  chyba że w tym wyroku został

określony inny okres wykluczenia;

6.2.2 w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy  Pzp, gdy

osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w: 

art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d  ustawy Pzp, 

w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy   Pzp, 

w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy  Pzp

– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres

wykluczenia  lub  od  dnia  w  którym  decyzja  potwierdzająca  zaistnienie  jednej  z  podstaw

wykluczenia stała się ostateczna;

6.2.3 w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy  Pzp lub ust. 5 pkt 4

ustawy  Pzp,  jeżeli  nie  upłynęły  3  lata  od  dnia  zaistnienia  zdarzenia  będącego  podstawą

wykluczenia;

6.2.4 w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy  Pzp, jeżeli nie upłynął okres,

na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.2.5 w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy  Pzp, jeżeli nie upłynął okres

obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

 6.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20

ustawy Pzp lub art. 24  ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5-7 ustawy  Pzp, może przedstawić dowody na to, że

podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności

udowodnić  naprawienie  szkody wyrządzonej  przestępstwem lub  przestępstwem skarbowym,

zadośćuczynienie  pieniężne  za  doznaną  krzywdę  lub  naprawienie  szkody,  wyczerpujące

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych

środków technicznych,  organizacyjnych i  kadrowych,  które są odpowiednie dla zapobiegania

dalszym  przestępstwom  lub  przestępstwom  skarbowym  lub  nieprawidłowemu  postępowaniu

wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli  wobec wykonawcy, będącego

podmiotem  zbiorowym,  orzeczono  prawomocnym  wyrokiem  sądu  zakaz  ubiegania  się  o

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął  określony w tym wyroku okres obowiązywania  tego

zakazu.
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6.4 Wykonawca nie będzie podlegać wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i

szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na

podstawie pkt. 6.3 SIWZ.

6.5 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy  Pzp, przed wykluczeniem

wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział

w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

6.6  Na  podstawie  art.  24  ust.  12  ustawy   Pzp  Zamawiający  może  wykluczyć  wykonawcę  na

każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

VII.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,  POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW

WYKLUCZENIA

7.1.  Do  oferty  Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  aktualne  na  dzień  składania  ofert

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7.2 Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 niniejszego rozdziału  SIWZ Wykonawca zobowiązany

jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego

formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5

stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej

„Jednolitym Dokumentem" lub „JEDZ". - wg. załącznika nr 3 do SIWZ.

1) Informacje dotyczące Jednolitego Dokumentu 

Jednolity Dokument przygotowany przez Zamawiającego z wykorzystaniem narzędzia ESPD dla

przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ. W celu wypełnienia własnego

oświadczenia  w  formie  Jednolitego  Dokumentu  z  wykorzystaniem  narzędzia  ESPD,

Wykonawca powinien wykonać kolejno następujące czynności:

 - pobrać plik w formacie xml ze strony Zamawiającego - stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ, który

po zaimportowaniu do narzędzia dostępnego pod adresem:  https://espd.uzp.gov.pl  umożliwi

wypełnienie  JEDZ  za  pomocą  powyższego  narzędzia  i  w  zakresie  wskazanym  przez

zamawiającego (Uwaga: Jest to rozwiązanie jedynie fakultatywne, Wykonawca może wypełnić i

złożyć JEDZ w innej formule dopuszczonej w ustawie i niniejszej SIWZ). 

- wskazać, że podmiot korzystający z narzędzia jest Wykonawcą;

 - zaznaczyć czynność zaimportowania ESPD;

 - załadować pobrany plik, wybrać państwo wykonawcy i przejść dalej, do wypełniania JEDZ;
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2) Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełniania Jednolitego Dokumentu,

znajdują  się  także  w  wyjaśnieniach  Urzędu  Zamówień  Publicznych  (UZP),  dostępnych  na

stronie  internetowej  www.uzp.gov.pl,  Repozytorium  wiedzy  w  zakładce  Jednolity  Europejski

Dokument  Zamówienia.  Na  podstawie  „Instrukcji  Wypełniania  Jednolitego  Europejskiego

Dokumentu Zamówienia dostępnej na stronie UZP.

3) Zamawiający nie wymaga szczegółowego wypełniania Części IV JEDZ (Kryteria kwalifikacji) -

wykonawca może ograniczyć się do ogólnego oświadczenia o spełnieniu wszystkich kryteriów

kwalifikacji (warunków udziału) zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4) JEDZ należy przesłać do Zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym

podpisem  elektronicznym.  Oświadczenia  podmiotów  składających  ofertę  wspólnie  oraz

podmiotów udostępniających  potencjał  składane  na  formularzu  JEDZ powinny  mieć  postać

dokumentu  elektronicznego,  podpisanego   opatrzonego  kwalifikowanym  podpisem

elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których

mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy.

5)  Zamawiający  dopuszcza  w  szczególności  następujący  format  przesyłanych  danych:  .pdf,

.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

6)  Wykonawca  wypełnia  JEDZ,  tworząc  dokument  elektroniczny.  Może  korzystać  z  narzędzia

ESPD lub  innych  dostępnych  narzędzi  lub  oprogramowania,  które  umożliwiają  wypełnienie

JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

7)  Po  stworzeniu  lub  wygenerowaniu  przez  wykonawcę  dokumentu  elektronicznego  JEDZ,

wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym

przez  dostawcę  kwalifikowanej  usługi  zaufania,  będącego  podmiotem  świadczącym  usługi

certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie

z dnia 5 września 2016 r. - o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz. U. z

2019 poz. 162 z późn. zm.).

8)  Obowiązek  złożenia  JEDZ  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem

elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w

trybie art. 26 ust. 3 ustawy. 

7.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia

wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące

tych podmiotów.

7.4  Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  najwyżej  oceniona  składa  na  wezwanie

Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie aktualne na dzień złożenia

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1
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Pzp.  

7.4.1 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu

Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21

ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym

przez  zamawiającego  na  podstawie  art.  24  ust.  5  pkt  5  i  6  ustawy  Pzp,  wystawionej  nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3)   oświadczenia  wykonawcy o  braku wydania  wobec niego  prawomocnego wyroku sądu lub

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji

-  dokumentów potwierdzających  dokonanie  płatności  tych  należności  wraz  z  ewentualnymi

odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarcie  wiążącego  porozumienia  w  sprawie  spłat  tych

należności;

4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5)  oświadczenia  wykonawcy  o  braku  wydania  prawomocnego  wyroku  sądu  skazującego  za

wykroczenie  na  karę  ograniczenia  wolności  lub  grzywny  w  zakresie  określonym  przez

zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o

naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub

przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym  w  zakresie  określonym  przez  zamawiającego  na

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp.

7.4.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.4.1 SIWZ:

pkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny

równoważny  dokument  wydany  przez  właściwy  organ  sądowy lub  administracyjny  kraju,  w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,

której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21

Pzp oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.

pkt 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce  zamieszkania,  potwierdzające  odpowiednio,  że   nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie
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ogłoszono upadłości.

7.4.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.4.2 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.4.4. Jeżeli  w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa

w  pkt  7.4.2  SIWZ,  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  odpowiednio  oświadczenie

wykonawcy,  ze  wskazaniem  osoby  albo  osób  uprawnionych  do  jego  reprezentacji,  lub

oświadczenie  osoby,  której  dokument  miał  dotyczyć,  złożone  przed  notariuszem  lub  przed

organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub

miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7.4.3. SIWZ stosuje się.

7.4.5.  W  przypadku  wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę,

Zamawiający  może  zwrócić  się  do  właściwych  organów  odpowiednio  kraju,  w  którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7.4.6.  Wykonawca  mający  siedzibę  na  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  w  odniesieniu  do

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy

dokument wskazany w pkt 7.4.1 SIWZ pkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt 7.4.2

SIWZ pkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym

miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  której  dokument  miał  dotyczyć,  nie  wydaje  się  takich

dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Przepis pkt 7.4.3. SIWZ stosuje się.

7.4.7.  W  przypadku  wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę,

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania

ma osoba,  której  dokument  dotyczy,  o  udzielenie  niezbędnych  informacji  dotyczących  tego

dokumentu.

7.5. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1)  wykazu usług  (zgodnie ze wzorem  załącznika nr 4 do SIWZ), a w przypadku świadczeń

okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem

terminu składania ofert  albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  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
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załączeniem  dowodów  określających  czy  te  usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane

należycie,  przy  czym  dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty

wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  usługi  były  wykonywane,  a  w  przypadku

świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  są  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o

obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  –

oświadczenie  wykonawcy;  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  nadal

wykonywanych  referencje  bądź  inne  dokumenty  potwierdzające  ich  należyte  wykonywanie

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w

postępowaniu.

2) wykazu osób (sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ), skierowanych

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

7.6.  Jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  wykonawca  nie  może  złożyć  dokumentów  dotyczących

sytuacji  finansowej  lub ekonomicznej  wymaganych przez Zamawiającego,  może złożyć  inny

dokument,  który  w  wystarczający  sposób  potwierdza  spełnianie  opisanego  przez

Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

7.7.  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,

o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp z

innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr

6  do  SIWZ).Wraz  ze  złożeniem  oświadczenia,  wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że

powiązania  z  innym  wykonawcą  lub  wykonawcami,  którzy  złożyli  oferty  nie  prowadzą  do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7.8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na

zasadach określonych w art.  22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w

stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek

łączący  wykonawcę  z  tymi  podmiotami  gwarantuje  rzeczywisty  dostęp  do  ich  zasobów,

Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2)  sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy  wykonywaniu

zamówienia publicznego;
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3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w

postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

7.9.  Zamawiający  żąda  od  wykonawcy,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustwy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do

tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.4.1 SIWZ na wezwanie, o którym mowa w

pkt 7.4. SIWZ.

7.10 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

7.10.1  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  są  zobowiązani  do

ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.10.2  W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  wykonawców,  jednolity

dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te

potwierdzają  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  brak  podstaw  wykluczenia  w

zakresie,  w  którym  każdy  z  wykonawców  wykazuje  spełnianie  warunków  udziału  w

postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. 

7.10.3 W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jako

najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia

publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

7.11 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie

zamówienia,  Zamawiający  może na każdym etapie  postępowania  wezwać wykonawców do

złożenia  wszystkich  lub  niektórych  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających,  że  nie

podlegają  wykluczeniu,  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  zachodzą

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są

już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

7.12 Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczeń

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są

niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez  Zamawiającego  wątpliwości,

Zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,  uzupełnienia,  poprawienia  w  terminie  przez  siebie

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne

byłoby unieważnienie postępowania.

7.13  Jeżeli  wykonawca  nie  złożył  wymaganych  pełnomocnictw  albo  złożył  wadliwe
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pełnomocnictwa,  Zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia  w terminie  przez  siebie  wskazanym,

chyba  że  mimo  ich  złożenia  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby

unieważnienie postępowania.

7.14 Zamawiający wzywa także,  w wyznaczonym przez siebie terminie,  do złożenia wyjaśnień

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

7.15 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  pkt  1  i  3  Pzp,  jeżeli  Zamawiający  posiada

oświadczenia  lub  dokumenty  dotyczące  tego  wykonawcy  lub  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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ).

7.16. W zakresie formy, okresu ważności i języka w jakim mogą być składane oświadczenia lub

dokumenty,  o  których  mowa  w  pkt  7  SIWZ  obowiązują  przepisy  Rozporządzenia  Ministra

Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać

Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Dz. U. z 2016 r., poz.

1126 ze zm.).

7.17 Wykonawca może powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcy.  Zamawiający

żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia - informację tę wykonawca zamieszcza w

formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 SIWZ, których wykonanie zamierza powierzyć

podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców – informację tę wykonawca

zamieszcza w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1 mniejszego rozdziału SIWZ.

7.18 Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie

zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VIII.  INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A

TAKŻE  WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z

WYKONAWCAMI

1. Komunikacja między zamawiającym i wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  18  lipca  2002  r.  o  świadczeniu  usług  drogą

elektroniczną  za  pośrednictwem  formularza  "Wyślij  wiadomość"  dostępnego  na  stronie

internetowej  profilu  nabywcy:  https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zdunskowolski w

zakładce dedykowanej postępowaniu. Ofertę (w szczególności Formularz oferty) wykonawca
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może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zgodnie z opisem w Rozdziale

XI niniejszej SIWZ.

2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy

posługują się numerem postępowania określonym przez zamawiającego na pierwszej stronie

SIWZ, tj. ZP.272.8.2019

3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zdunskowolski komunikacja  pomiędzy

zamawiającym a wykonawcą może odbywać się za pośrednictwem    poczty elektronicznej,

na adres  zamowienia@powiatzdunskowolski.pl z  zastrzeżeniem że Ofertę  (w szczególności

Formularz oferty) wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej,

zgodnie z opisem w Rozdziale XI niniejszej SIWZ.

4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń

składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.

5.  Zgodnie z  treścią art.  10a ust.5 ustawy Pzp Ofertę oraz JEDZ sporządza się pod rygorem

nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6.  Za  datę  przekazania  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień,  dokumentów  elektronicznych,

oświadczeń  lub  elektronicznych  kopii  dokumentów  lub  oświadczeń  oraz  innych  informacji

przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie

internetowej profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zdunskowolski . 

7. Do porozumiewania się z wykonawcami uprawniony jest: Sylwester Woźniak  - tel. 43 824 42

39.

8.  Wykonawca może zwrócić  się do zamawiającego o wyjaśnienie treści  specyfikacji  istotnych

warunków zamówienia nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego

terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na

6 dni przed upływem terminu składania ofert.

9.  Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosku  o

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie

internetowej  profilu  nabywcy,  na  której  zamieszczona  jest  SIWZ,  tj.

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zdunskowolski .

11.  W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania  ofert

zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną  zmianę  specyfikacji

zamawiający  udostępnia  na  stronie  internetowej  profilu  nabywcy

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zdunskowolski,  na  której  udostępniona  jest
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specyfikacja.

12.  Jeżeli  zmiana  treści  SIWZ  prowadzić  będzie  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu

zamawiający zamieści  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

13. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana SIWZ stanie się jej integralną częścią.

14.  Sposób  sporządzenia  dokumentów  elektronicznych,  oświadczeń  lub  elektronicznych  kopii

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r.  w sprawie użycia środków komunikacji

elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  udostępniania  i

przechowywania dokumentów elektronicznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia

26 lipca 2016 r. zmienionym Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia

16 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dokumenty w postaci elektronicznej wykonawca sporządza w jednym z formatów zgodnie z

Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany

informacji  w  postaci  elektronicznej  oraz  minimalnych  wymagań  dla  systemów

teleinformatycznych (t.j. dz. U. z 2017 r., poz. 2247 ze zm), tj. Wykazem formatów danych oraz

standardów  zapewniających  dostęp  do  zasobów  informacji  udostępnianych  za  pomocą

systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych. 

Zamawiający  preferuje  sporządzanie  dokumentu  elektronicznego  w  postaci  .pdf  oraz

podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PADES.

14. Na podstawie ww. rozporządzeń, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia

26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  Zamawiający  od

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.),

dokumenty lub oświadczenia jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o

udzielenie zamówienia, składane są  w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego  lub  w

elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

15.  Poświadczenia za zgodność z oryginałem  dokonuje  odpowiednio  wykonawca,  podmiot,  na

którego zdolnościach lub sytuacji  polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o

udzielenie  zamówienia  publicznego  albo  podwykonawca,  w  zakresie  dokumentów  lub

oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

16. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o

których  mowa  w  pkt  14  powyżej,  następuje  przy  użyciu  kwalifikowanego  podpisu

elektronicznego.

17.  Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii
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dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona

kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

18. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w Rozporządzeniu Ministra

Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać

Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Dz. U. z 2016 r., poz.

1126 ze zm.), sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

19. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust.1 w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w

postępowaniu o udzielenie zamówienia.  (Dz.  U.  z 2016 r.,  poz.  1126 ze zm.),  zamawiający

może  żądać  od  wykonawcy  przedstawienia  tłumaczenia  na  język  polski  wskazanych  przez

wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

20. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 27.06.2017r. (Dz.U. z 2017, poz. 1320

oraz  Dz.U  z  2018r.,  poz.  1991)  w  sprawie  użycia  środków  komunikacji  elektronicznej  w

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  udostępniania  i  przechowywania

dokumentów elektronicznych:

1) jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia,  o których mowa w art. 25 ust.1  ustawy Pzp, lub

inne  dokumenty  lub  oświadczenia  składane  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  nie

zostały  sporządzone  w  postaci  dokumentu  elektronicznego,  wykonawca  może  sporządzić  i

przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia,

2)  w  przypadku  przekazywania  przez  wykonawcę  elektronicznej  kopii  dokumentu  lub

oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo

odpowiednio  przez  podmiot,  na  którego  zdolnościach  lub  sytuacji  polega  wykonawca  na

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z

poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

21. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu lub dokumentu elektronicznego w

formacie poddającym dane kompresji,  opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  jest  równoznaczne  z  poświadczeniem  przez

wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych

w  tym  pliku,  z  wyjątkiem  kopii  poświadczonych  odpowiednio  przez  innego  wykonawcę

ubiegającego  się  wspólnie  z  nim  o  udzielenie  zamówienia,  przez  podmiot,  na  którego

zdolnościach  lub  sytuacji  polega  wykonawca,  albo  przez  podwykonawcę.  Do  kompresji

zamawiający rekomenduje nw. formaty:

1) .zip (ZIP file format)

2) .7Z (7-ZIP file format)

22. Zamawiający informuje o występującym na Platformie limicie objętości plików lub spakowanych
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folderów w zakresie całej oferty do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych

folderów, gdzie jeden załącznik nie może przekraczać 75 MB.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:

1)  w przypadku składania  oferty na  Część 1  zamówienia:  5 000,00 zł  (słownie  złotych:  pięć

tysięcy 00/100);

2) w przypadku składania oferty na  Część 2 zamówienia: 8 000,00 zł  (słownie złotych:  osiem

tysięcy 00/100);

3) w przypadku składania oferty na Część 3 zamówienia: 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście

tysięcy 00/100);

4)  w przypadku składania  oferty na  Część 4  zamówienia:  5 000,00 zł  (słownie  złotych:  pięć

tysięcy 00/100);

5)  w przypadku składania  oferty na  Część 5  zamówienia:  2 000,00 zł  (słownie  złotych:  dwa

tysięce 00/100);

6) w przypadku składania oferty na  Część 6 zamówienia: 8 000,00 zł  (słownie złotych: osiem

tysięcy 00/100)

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty.

3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:

1)  Pieniądzu  -  wadium zostanie  uznane  za wpłacone  w terminie,  jedynie  pod  warunkiem,  że

pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

3) Gwarancjach bankowych.

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych.

5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia

09 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy PKO BP S.A., nr rach.: 30

1020 3437 0000 1902 0018 2014, w tytule przelewu należy podać: „Wadium przetargowe na

Utworzenie  baz  danych  BDOT  i  GESUT,  digitalizacji  materiałów  zasobu  PZGiK  wraz

z utworzeniem  rejestrów  przestrzennych  dokumentów  źródłowych  (RPDŹ)  oraz  wykonania

modernizacji  i aktualizacji  baz  danych  ewidencji  gruntów  i  budynków  (EGiB)  dla  Powiatu

Zduńskowolskiego” – dla Części …….”;

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
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6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć w oryginale .  

7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, formie dokumentu elektronicznego

musi  być  opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego

wystawienia.

8.  Wadium  wnoszone  w  formie  gwarancji  winno  zawierać  w  swej  treści  nieodwołalne  i

bezwarunkowe  zobowiązanie  się  do  zapłaty  kwoty  wadium  na  pierwsze  żądanie,  bez

konieczności dołączania jakichkolwiek dokumentów na wypadek gdyby wykonawca:

1)  W odpowiedzi  na  wezwanie,  o  którym mowa  w art.26  ust.3  i  3a  ustawy  Pzp,  z  przyczyn

leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia o który mowa w art.25a ust.l ustawy

Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2

pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę

jako najkorzystniejszej,

2) Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

3) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

4) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wadium  składane  w  innej  formie  niż  pieniądz  musi  jednoznacznie  wskazywać  jakiego

postępowania dotyczy (ze wskazaniem części zamówienia), określić wykonawcę, beneficjenta

gwarancji oraz gwaranta, kwotę gwarancji i termin jej ważności.

W przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie

zamówienia w treści dokumentu winna znaleźć się informacja identyfikująca podmioty, których

dotyczy.

9. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

10.  Zamawiający  zwraca  wadium  wszystkim  wykonawcom  niezwłocznie  po  wyborze  oferty

najkorzystniejszej  lub  unieważnieniu  postępowania,  z  wyjątkiem  wykonawcy,  którego  oferta

została  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako

najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu  umowy w sprawie

zamówienia publicznego.

11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed

upływem terminu składania ofert.

12. Zamawiający żąda we wskazanym terminie ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę,

któremu  zwrócono  wadium  na  podstawie  art.46  ust.  1  ustawy  Pzp,  jeżeli  w  wyniku

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
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prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

bankowy wskazany przez wykonawcę.

14.Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzulę

gwarantującą  wypłatę  na  rzecz  Zamawiającego  w  przypadku  wystąpienia  okoliczności

wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z

upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz,  co najmniej na 3 dni przed upływem terminu

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.  Odmowa  wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  nie  powoduje  utraty

wadium.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane

jest  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  obowiązek  wniesienia  nowego  wadium  lub  jego

przedłużenia  dotyczy  jedynie  wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako

najkorzystniejsza.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.  Wykonawca  może  złożyć  jedną  Ofertę  na  dowolną  liczbę  części  zamówienia  poprzez

wypełnienie i podpisanie Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca

składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u

zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez

kwoty podatku.

2. Treść  oferty  musi  odpowiadać  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  (SIWZ).

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ i przygotować

ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

3. Postępowanie  prowadzone  jest  w  języku  polskim  za  pośrednictwem  Platformy Zakupowej

(dalej  Platforma)  pod  adresem  profilu  nabywcy:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zdunskowolski w zakładce dedykowanej postępowaniu
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(pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ).

4. Wymagania  techniczne  i  organizacyjne,  związane  z  wykorzystaniem  Platformy, zostały

przedstawione w niniejszym rozdziale SIWZ.

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami

odbywa się przy użyciu Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zdunskowolski   .

2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych,

elektronicznych  kopii  dokumentów  i  oświadczeń  oraz  informacji  przekazywanych  przy  ich

użyciu  zostały  opisane  w  Regulaminie  korzystania  z  Platformy (adres:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zdunskowolski). Składając ofertę wykonawca akceptuje

Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców).

3) Zamawiający informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w

przetargu jest możliwe bez posiadania konta. Nie jest natomiast możliwa bez posiadania konta

na Platformie zmiana i wycofanie oferty.

4) Na stronie Platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców zawierająca:

- informacje ogólne,

- informacje dot. sposobu i formy złożenia oferty,

- sposobu komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert),

5)  W przypadku  pytań  dotyczących  funkcjonowania  i  obsługi  technicznej  platformy,  prosimy o

skorzystanie  z  pomocy  Centrum  Wsparcia  Klienta,  które  udziela  wszelkich  informacji

związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy,

dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101-02-

02.

5. Składanie oferty

1) Wykonawca złoży Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ, tj. poprzez:

a)  wypełnienie  i  podpisanie  Formularza  Oferty  (wg  wzoru  stanowiącego  Załącznik  nr1  do

SIWZ),

b) wypełnienie i podpisanie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),

c) złożenie  pełnomocnictw  do reprezentowania wykonawcy (lub wykonawców występujących

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, pod rygorem nieważności winno być złożone w

postaci  elektronicznej,  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem elektronicznym.  Zamawiający

dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza.

d) złożenie dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium,

c) oraz o ile dotyczy, złożenie zobowiązania podmiotu trzeciego (w formie oryginału dokumentu

elektronicznego, podpisanego  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  lub  w  postaci

elektronicznej kopii dokumentu) do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów
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na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dowody, że osoba podpisująca

takie  zobowiązanie,  była  uprawniona  do  działania  w  imieniu  podmiotu  trzeciego  -  w

przypadku powoływania się przez wykonawcę na zasoby podmiotu trzeciego.

Po  złożeniu  Oferty  wyświetla  się  komunikat  i  wykonawca  otrzymuje  wiadomość  email  z

platformazakupowa.pl.

2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem Platformy. Platforma szyfruje

Oferty w taki sposób, że nie jest możliwe zapoznanie się z ich treścią do terminu otwarcia ofert.

3) Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej.

4) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do

reprezentowania  wykonawcy.  Wszelkie  czynności  wykonawcy  związane  ze  złożeniem

wymaganych  dokumentów  (w  tym m.in.:  składanie  oświadczeń  woli  w  imieniu  wykonawcy,

poświadczanie kopii  dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez

osobę (osoby) reprezentujące wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we

właściwym rejestrze, bądź osobę (osoby) właściwie umocowane.

5)  W przypadku  dokonywania  czynności  związanych  ze  złożeniem wymaganych  dokumentów

przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy do

oferty  należy  dołączyć  stosowne  pełnomocnictwo  w  formie  oryginału  dokumentu

elektronicznego  podpisanego  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  bądź  kopii  -

poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  notariusza  -  sporządzonej  w  formie

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Pełnomocnictwo powinno

być opatrzone datą wystawienia, określać termin jego obowiązywania i zakres umocowania.

6) Ofertę oraz oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp,  sporządza się,  pod

rygorem  nieważności. w  postaci  elektronicznej  i  opatruje  się  kwalifikowanym  podpisem

elektronicznym.

7)  Oświadczenia  podmiotów  składających  ofertę  wspólnie  oraz  podmiotów  udostępniających

zasoby  składane  na  formularzu  JEDZ  muszą  mieć  formę  dokumentu  elektronicznego,

podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie,  w

jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

8) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument

lub  oświadczenie  składa  każdy  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji

oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

9) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia

wobec nich  podstaw wykluczenia oraz spełniania,  w zakresie,  w jakim powołuje się na ich
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zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych

podmiotów.

10) Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza zlecić

podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

11) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  które

wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa,  powinny zostać złożone w osobnym

polu składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z

art.  86 ust.  4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy,  adres,  informacje

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca

się,  aby  każda  informacja  stanowiąca  tajemnicę  przedsiębiorstwa  była  zamieszczona  w

odrębnym  pliku  i  określała  przedmiot  będący  jej  treścią  wraz  z  uzasadnieniem  (podstawą

prawną utajnienia).

12) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę:

a)  Wykonawca,  który  posiada  konto  na  Platformie  Zakupowej  (jest  zalogowany),  za  jej

pośrednictwem może samodzielnie zmienić lub wycofać ofertę,

b) Wykonawca, który nie posiada konta na Platformie Zakupowej (nie jest zalogowany), nie może

samodzielnie zmienić lub wycofać oferty.

Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w  Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na

Platformie Zakupowej.

13) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani

wycofać złożonej oferty.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  oświadczeniami  i  dokumentami,  należy  złożyć  za

pośrednictwem  Platformy na  stronie  internetowej  profilu  nabywcy

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zdunskowolski do dnia 12 lipca 2019r. do godz. 09:00.

3. Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi w dniu 12 lipca  2019r. o godz. 09:30 w siedzibie

Starostwa  Powiatowego  w  Zduńskiej  Woli  ul.  Złotnickiego  25,  98-220  Zduńska  Wola,  sala

konferencyjna.  Otwarcie  ofert  na  Platformie dokonywane  jest  poprzez  kliknięcie  przycisku

"Odszyfruj oferty".

4.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwoty jakie zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie poszczególnych części zamówienia.

5. Zamawiający po otwarciu ofert poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje

dotyczące ceny złożonych ofert, terminu dostawy.
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6.  Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej profilu nabywcy

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zdunskowolski informacje dotyczące:

1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny,  terminu wykonania  zamówienia,  okresu gwarancji  i  warunków płatności  zawartych

w ofertach. 

7.  Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej

informacji,  o  których  mowa  w  pkt  6  niniejszego  rozdziału  SIWZ  powyżej  przekazuje

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik

nr 6 do SIWZ).

8. Składanie  ofert  przez  https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zdunskowolski  jest  dla

Wykonawców bezpłatne.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.  Cena oferty  powinna  być  wyrażona  cyfrowo i  słownie  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po

przecinku, z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób:

- w dół – jeżeli kolejna cyfra jest mniejsza od 5,

- w górę – jeżeli kolejna cyfra jest większa od 5 lub równa 5.

2.  Wykonawca winien obliczyć cenę brutto poprzez dodanie do ceny netto wartości stosownego

podatku VAT.

3. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi w walucie PLN.

4. Niezgodność zapisu między ceną ofertową napisaną liczbą i słownie – Zamawiający uzna jako

cenę ofertową cenę napisaną słownie,  chyba że cena napisana liczbą w oczywisty sposób

wynika z jej kalkulacji, w takim przypadku zostanie poprawiona cena opisana słownie.

5. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia zgodnie z

opisem  przedmiotu  zamówienia  i  wzorem  umowy  która  stanowić  będzie  wynagrodzenie

ryczałtowe  za  realizację  przedmiotu  zamówienia.   Przyjmuje  się,  iż  Wykonawca  dokładnie

zapoznał się ze szczegółowym opisem zakresu zamówienia, jaki ma zostać wykonany. Całość

prac winna być zgodna z zamierzeniem i przeznaczeniem.

6. W cenie oferty uwzględnia się zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i

opłaty, a w szczególności podatek VAT.

7. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na

podstawie  odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi)  podlega obciążeniu podatkiem od

towarów i  usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się także stawkę taryfową.
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Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT / podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług / podatku akcyzowym, należy do Wykonawcy.

8. Zgodnie  z  art.  91  ust.  3a  ustawy  Pzp  Wykonawca,  składając  ofertę,  jest  zobowiązany

poinformować Zamawiającego (w Formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ), czy wybór jego

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z

przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez

kwoty podatku VAT.

9.  Jeżeli  złożono  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u  Zamawiającego obowiązku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby

obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały określone we wzorze

umowy stanowiącym Załącznik nr 7 (a-f) do SIWZ.

XIV.  OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  PRZY

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU

OCENY OFERT

1. Zamawiający podda ocenie oferty niepodlegające odrzuceniu zgodnie z zapisem art.  24aa 

ustawy Pzp. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami w 

zakresie części I – VI :

Lp. KRYTERIUM: WAGA:
1 Cena 60%
2 Wydłużony okres gwarancji 20%

3 Skrócenie terminu realizacji 20%

R a z e m 100%

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium: 

1. Kryterium nr 1 – CENA :

       najniższa cena oferty brutto

Pc = -------------------------------------------------- x 100 pkt x 60% 

      cena badanej oferty brutto
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UWAGA

Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów

i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

2. Kryterium wydłużony okres gwarancji (Kg – okres wydłużonej gwarancji) – waga 20%

Za każdy dodatkowy wydłużony okres gwarancji na przedmiot zamówienia – ponad minimalny, tj.

24 miesiące dotyczy wszystkich części zamówienia 

przyznane zostaną punkty zgodnie z poniższą tabelą:

Wydłużony okres gwarancji Liczba punktów
Od 1 miesiąca do 6 miesięcy 25 pkt
Od 7 miesięcy do 12 miesięcy 50 pkt

Od 13 miesięcy do 18 miesięcy 75 pkt
Od 19 miesięcy do 24 miesięcy 100 pkt

Uwaga!Wykonawca  winien  podać  okres  wydłużenia  gwarancji  w  pełnych  miesiącach

(punkty w powyższym kryterium przyznane zostaną tylko za pełne miesiące). W przypadku

wydłużenia okresu gwarancji przez Wykonawcę o okres powyżej 24 miesięcy,

oferta w ramach tego kryterium otrzyma 100 pkt.

Uzyskane punkty zostaną pomnożone przez wagę równą 20 %.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji  krótszego niż minimalny,

oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

3.   Kryterium  nr  3  –  skrócenie  terminu  realizacjiUwaga:  Kryterium,  skrócenie  terminu

realizacji  dotyczy  również  terminów  etapów  wykonania  zamówienia  wyszczególnionych

przy częściach I -V 

W powyższym kryterium Zamawiający będzie przyznawał punktacje w następujący sposób:

a) Skrócenie terminu realizacji o liczbę dni: 20 – 30 pkt,

b) Skrócenie terminu realizacji o liczbę dni: od 21 do 40 dni – 60 pkt,

c) Skrócenie terminu realizacji o 41 dni – 100 pkt.

Uzyskane punkty zostaną pomnożone przez wagę równą 20%.

Maksymalny termin wykonania zamówienia:

1) dla części I – 28 lutego 2020 r. w tym: Etap I do 31.01.2020r., Etap II do  28 .02. 2020r. 
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2) dla części II – 25 czerwca 2020 r. w tym: Etap I do 30.05.2020r., Etap II do 25.06. 2020r. 

3) dla części III – 29 listopada 2020 r. w tym: Etap I do 29.10.2020r., Etap II do 29.11.2020r. 

5) dla części IV – 20 listopada 2020 r. w tym: Etap I do 30.09.2020r., Etap II do 20.11.2020r. 

7) dla części V – 30 marca 2020 r. w tym: Etap I do 31.01.2020r., Etap II do 30.03. 2020r. 

6) dla części VI – 30 sierpnia 2020 r.

 

W przypadku niewpisania w Formularzu oferty wartości skrócenia terminu realizacji lub wpisania

wartości  mniejszej  niż  20  dni  Zamawiający  przyzna  „0”  punktów.  W  przypadku  niewpisania

w Formularzu  oferty  wartości  skrócenia  terminu  realizacji  Wykonawca  będzie  zobowiązany

wykonać zamówienie w maksymalnym terminie wykonania zamówienia.

W  przypadku  zadeklarowania  skrócenia  terminu  realizacji  o  więcej  niż  41  dni,  Zamawiający

przyzna 100 punktów (odpowiednio przemnożonych przez wagę kryterium).

4. Sposób obliczenia punktacji dla całej oferty

Za ofertę  najkorzystniejszą uznana zostanie  oferta,  która  uzyska najwyższą liczbę punktów

wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach z uwzględnieniem ich wag.

Suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę dla poszczególnych kryteriów, stanowić będzie

podstawę wyboru oferty najkorzystniejszej dla danej części zamówienia. Za najkorzystniejszą

uznana zostanie ta oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów w odniesieniu do

konkretnej części spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu. 

Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta danego Wykonawcy, wynosi –

100 pkt. 

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO.

1. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę zgod-

nie z art. 94 ustawy Pzp.

2. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy przed jej zawarciem wykonawca zobowiązany jest do wnie-

sienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczy to wszystkich części zamówienia

tj. Części I, II, III, IV, V, VI.

1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie;

2) Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  może  być  wnoszone  w  następujących

formach:

1. pieniądzu;
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2. poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3. gwarancjach bankowych;

4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

5. 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. 

3) zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy

Zamawiającego prowadzony w Banku PKO BP S.A. , nr rach.: 30 1020 3437 0000 1902

0018 2014;

4) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia;

5) w trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną

lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp;

6) zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i

bez zmniejszenia jego wysokości;

7) Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania  zamówienia,

potwierdzonego odbiorem końcowym, że przedmiot zamówienia został wykonany należycie.

Pozostałe 30% zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za

wady lub gwarancji jakości.

XVI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy 

1. Istotne dla stron postanowienia znajdują się w załączniku nr 7 a – f do SIWZ – wzór umowy.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z art.  144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp  w

następujących przypadkach:

1) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na realizację zawartej

umowy;

2)  zmiany  zasad  realizacji  umowy w  przypadku  zaistnienia  okoliczności  niezależnych  od  woli

Stron, które będą miały bezpośredni wpływ na realizację umowy;

3)  działań  osób  trzecich  uniemożliwiających  wykonanie  umowy,  które  to  działania  nie  są

konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy;

4) wystąpienie siły wyższej lub zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;

5) wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, w przypadku  przesunięcia się

terminu zawarcia umowy z powodu wydłużenia się procedury udzielania zamówienia; termin

wydłużenia   realizacji  przedmiotu  umowy  nie  może być  dłuższy niż  termin  wydłużenia  się
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procedury udzielania zamówienia

6)  ograniczenia  zakresu  przedmiotu  zamówienia  w  szczególności  w  przypadku  powstania

okoliczności powodujących, że wykonanie tego zakresu nie leży w interesie

7) innych istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy,

gdy są następstwem okoliczności niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy

8) zmiany osób reprezentujących strony umowy w przypadku zmian organizacyjnych

3. Przez siłę wyższą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne, o charakterze niezależnym od Stron,

którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można było uniknąć

ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można

przypisać drugiej stronie, a która ma wpływ na realizację przedmiotu umowy, w szczególności:

powódź,  pożar  i  inne  klęski  żywiołowe,  zamieszki,  strajki,  ataki  terrorystyczne,  działania

wojenne.

4. Przewidziane  powyżej  okoliczności  stanowiące  podstawę  do  dokonania  zmian  do  umowy,

stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.

5.  Zamawiający  dopuszcza  zmianę  wynagrodzenia  w  przypadku  wystąpienia  okoliczności

wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

tj. zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług;

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych  na  podstawie  przepisów ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o  minimalnym

wynagrodzeniu za pracę;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości

stawki składki na ubezpieczenia społecznej lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

6. W przypadku  zaistnienia  okoliczności  z  ust.  5  pkt  1)  zmiana  wynagrodzenia  brutto  będzie

dotyczyć faktur wystawionych od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających wartość stawki

podatku VAT od towarów i usług, ustawowa stawka VAT będzie doliczana do ceny netto podanej

w ofercie Wykonawcy. 

7.  W przypadku zaistnienia okoliczności z ust.  5 pkt  2 Wykonawca składa pisemny wniosek o

zmianę  wysokości  wynagrodzenia.  Wniosek  powinien  dotyczyć  jedynie  osób  bezpośrednio

realizujących  umowę.  Wniosek  powinien  zawierać  wyczerpujące  uzasadnienie  faktyczne  i

prawne  oraz  dokładne  wyliczenie  kwoty  wynagrodzenia  Wykonawcy  po  zmianie  umowy,  w

szczególności  Wykonawca  będzie  zobowiązany  wykazać  związek  pomiędzy  wnioskowaną
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kwotą podwyższenia  wynagrodzenia a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę

na  kalkulację  ceny  ofertowej.  Wniosek  powinien  obejmować  jedynie  te  dodatkowe  koszty

realizacji  zamówienia,  które Wykonawca obowiązkowo ponosi  w związku z  podwyższeniem

wysokości płacy minimalnej.

8. W przypadku zaistnienia okoliczności z ust. 5 pkt 3 Wykonawca składa pisemny  wniosek o

zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności wynikających z faktur  wystawionych po

zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien dotyczyć tylko

osób  bezpośrednio  realizujących  umowę.  Wniosek  powinien  zawierać  wyczerpujące

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy

po  zmianie  umowy,  w  szczególności  Wykonawca  będzie  zobowiązany  wykazać  związek

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany na kalkulację

ceny ofertowej.

9.  W przypadku zaistnienia okoliczności z ust.  5 pkt 4 Wykonawca składa pisemny wniosek o

zmianę  wysokości  wynagrodzenia.  Wniosek  powinien  zawierać  wyczerpujące  uzasadnienie

faktyczne i  prawne oraz  dokładne wyliczenie  kwoty wynagrodzenia  Wykonawcy po zmianie

umowy,  w  szczególności  Wykonawca  będzie  zobowiązany  wykazać  związek  pomiędzy

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad gromadzenia i

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek

powinien  obejmować  jedynie  te  dodatkowe koszty realizacji  zamówienia,  które  Wykonawca

obowiązkowo  ponosi  w  związku  ze  zmianą  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do

pracowniczych planów kapitałowych

10.  Zmiany  wynagrodzenia  w  zakresie  określonym  powyżej  dotyczyć  mogą  jedynie

niezrealizowanej części zamówienia.

11. Zmiany umowy o których mowa w ust. 5 dotyczą tylko Części III, IV, VI.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługuje w prowadzonym w postępowaniu są uregulowane w dziale VI

ustawy Pzp.

XVIII. PODWYKONAWCY
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1. Zamawiający  żąda  wskazania  przez  wykonawcę  części  zamówienia,  których  wykonanie

zamierza  powierzyć  podwykonawcom  i  podania  przez  wykonawcę  nazw  podwykonawców,

jeżeli są znane. 

2. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby

wykonawca powoływał  się,  na zasadach określonych w art.  22a ust.  1 ustawy Pzp,  w celu

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. W  przypadku  gdy  Wykonawca  powierzy  części  zamówienia  podwykonawcy  w  trakcie  jego

realizacji, Zamawiający będzie postępował zgodnie z art. 36ba ustawy Pzp.

4.Wykonawca  jest  zobowiązany  przedkładać  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia.

5.Zlecenie  wykonania  części  zamówienia  Podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

6.W przypadku powierzenia wykonania części zakresu przedmiotu zamówienia Podwykonawcom,

Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania czynności w zakresie bieżącego koordynowania

Podwykonawców.

7. W  umowach  zawieranych  przez  wykonawcę  z  innymi  podmiotami  w  celu  realizacji  części

przedmiotu  zamówienia należy określić w szczególności:

1)  dokładny zakres robót i termin ich wykonania (nie może być dłuższy niż to wynika z umowy

Zamawiającego z wykonawcą);

2)  termin  realizacji  przedmiotu  umowy  (nie  może  kolidować  z  terminami  określonymi

w umowie pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym);

3)  wymagania dotyczące przestrzegania przez podwykonawcę przepisów prawa polskiego

związanych z realizacją przedmiotu umowy;

4)  termin i warunki zapłaty podwykonawcy należnego wynagrodzenia (nie może być dłuższy

niż 30 dni od daty otrzymania faktury potwierdzającej należyte wykonanie umowy).

XIX. INFORMACJE KOŃCOWE

XIX.1 Zamawiający nie przewiduje:

1) zawarcia umowy ramowej,

2) składania ofert wariantowych,
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3) zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp,

4) rozliczania w walutach obcych,

5) aukcji elektronicznej,

6) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp,

7) wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych

części zamówienia.

XIX.2. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29

ust. 4 ustawy Pzp

XX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

1) Formularz oferty,

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Warunki techniczne (6  części)

3) Formularz JEDZ,

4) Wykaz usług,

5) Wykaz osób,

6) Wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust.

2d ustawy Pzp,

7) Wzór umowy (a - f). 

Opracowali: 

1. Sylwester Woźniak 

Z A T W I E R D Z A M

05.06.2019r. Hanna Iwaniuk – Starosta Zduńskowolski  
(data i podpis kierownika Zamawiającego)
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