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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:636422-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Leszno: Usługi w zakresie wsparcia technicznego
2020/S 252-636422

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miasto Leszno
Adres pocztowy: ul. Kazimierza Karasia 15
Miejscowość: Leszno
Kod NUTS: PL417 Leszczyński
Kod pocztowy: 64-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Polaszek
E-mail: dpolaszek@leszno.pl 
Tel.:  +48 655298133
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.leszno.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.leszno.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Rozbudowa systemu PZGiK o nowe usługi, modernizacja sieci uzbrojenia terenu (GESUT), opracowanie 
danych fotogrametrycznych oraz modelu 3D miasta
Numer referencyjny: IN.271.27.2020
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II.1.2) Główny kod CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Zamówienie podzielono na 3 części: Cz. 1:Dostawa i wdrożenie oprogramowania w zakresie rozbudowy 
systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) o nowe e-usługi. Cz. 2: 
Przetworzenie (dostosowania) danych zawartych w inicjalnej bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu miasta Leszna – obręb Zaborowo do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT 
celem zapewnienia wymagań ustawowych określonych dla geodezyjnych rejestrów publicznych. Cz. 3: 
Opracowanie danych fotogrametrycznych oraz modelu 3D miasta Leszna. Zadanie to zawiera wykonanie 
dedykowanego nalotu lotniczego oraz pozyskanie materiałów fotogrametrycznych: zdjęcia ukośne, pionowe 5 
cm 80/60 RGB, NIR, dane ze skaningu laserowego - LIDAR 20pkt./m2, oprac. ortofotomapy prawdziwej 5cm 
RGB, NIR, fotoplanów ukośnych oraz modelu 3D miasta wraz z oprac. i uruchomienie aplikacji do publikacji 
danych w Internecie umożliwiającej porównywanie i publikowanie danych fotogrametrycznych, w tym modelu 
3D.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rozbudowa Systemu PZGiK o nowe usługi
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71356000 Usługi techniczne
72212000 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
72254100 Usługi w zakresie testowania systemu
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
72910000 Usługi archiwizacji komputerowej
72230000 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417 Leszczyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Leszno

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 1 Przedmiotu Zamówienia – Dostawa i wdrożenie oprogramowania w zakresie rozbudowy systemu 
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) o nowe e-usługi. W ramach tego zadania 
dostarczone zostaną trzy (3) zintegrowane ze środowiskiem Systemu PZGiK nowe elektroniczne usługi: 
wniosek o skoordynowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzenie narad koordynacyjnych 
oraz złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości. Zamawiający 
dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązania równoważnego dla Części
1 przedmiotu zamówienia (Dostawa i wdrożenie oprogramowania w zakresie rozbudowy systemu PZGiK 
o nowe e-usługi) pod warunkiem, iż oferowane rozwiązanie informatyczne będzie o takich samych lub 
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lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych z punktu widzenia 
końcowego produktu i rezultatu dla Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikacją, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości 
Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowane rozwiązanie jest o takich samych lub lepszych parametrach 
technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do wymogu określonego przez 
Zamawiającego w szczegółowym opisie technicznym przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2a do SIWZ). Do 
opisu, wyspecyfikowania oferowanego rozwiązania równoważnego Wykonawca winien wykorzystać Załącznik 
nr 8 do SIWZ - Formularz techniczny dla 1 Części przedmiotu zamówienia (pkt 3 i 4 Formularza). Opis ten może 
zostać rozszerzony o dodatkowe, niezbędne w ocenie Wykonawcy, wszelkie środki dowodowe, z których w 
sposób niebudzący żadnej wątpliwości winno wynikać, iż zaoferowane w ofercie rozwiązanie spełnia kryteria 
równoważności. Zamawiający zastrzega, iż obowiązek wykazania równoważności oferowanych w ofercie 
rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. UWAGA!W przypadku zaoferowania w ofercie rozwiązań równoważnych 
niespełniających wymagań określonych przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
(Załącznik nr 2a do SIWZ), oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp 
tj. z powodu niezgodności treści oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 znajduje się w Załączniku nr 2a oraz Załączniku 7a do SIWZ. Zadanie 
jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo 
informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. „Cyfryzacja 
geodezyjnych rejestrów publicznych”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i serwisu / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.02.01.02-30-0006-19 Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, 
Poddziałanie 2.1.2. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każdy wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100 groszy).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Modernizacja sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
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Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71356000 Usługi techniczne
72312100 Usługi przygotowywania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72910000 Usługi archiwizacji komputerowej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417 Leszczyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Leszno

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 2 Przedmiotu Zamówienia – Przetworzenie (dostosowania) danych zawartych w inicjalnej bazie danych 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu miasta Leszna – obręb Zaborowo do zgodności z obowiązującym 
modelem danych GESUT celem zapewnienia wymagań ustawowych określonych dla geodezyjnych rejestrów 
publicznych. Opracowanie danych GESUT ma na celu zapewnienie wymagań ustawowych określonych dla 
geodezyjnych rejestrów publicznych w celu zasilenia krajowej bazy K-GESUT.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 2 znajduje się w Załączniku nr 2b oraz Załączniku 7b do 
SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 150
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.02.01.02-30-0006-19 Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, 
Poddziałanie 2.1.2. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 1.200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100 
groszy).

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Opracowanie danych fotogrametrycznych oraz modelu 3D miasta
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71355000 Usługi pomiarowe
71356000 Usługi techniczne
72310000 Usługi przetwarzania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72910000 Usługi archiwizacji komputerowej
79961300 Specjalistyczne usługi fotograficzne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417 Leszczyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Leszno

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 3 Przedmiotu Zamówienia – Opracowanie danych fotogrametrycznych oraz modelu 3D miasta 
Leszna. Zadanie to zawiera wykonanie dedykowanego nalotu lotniczego oraz pozyskanie materiałów 
fotogrametrycznych: zdjęcia ukośne, pionowe 5 cm 80/60 RGB, NIR, dane ze skaningu laserowego - LIDAR 
20pkt./m2, opracowanie ortofotomapy prawdziwej 5cm RGB, NIR, fotoplanów ukośnych oraz modelu 3D miasta 
wraz z opracowaniem i uruchomieniem aplikacji do publikacji danych w Internecie umożliwiającej porównywanie 
i publikowanie danych fotogrametrycznych, w tym modelu 3D. Dodatkowym elementem tego zamówienia jest 
przeprowadzenie na tak opracowanych danych analizy potencjału solarnego dachów dla wszystkich budynków 
miasta Leszna wraz z publikacją wyników tejże analizy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 3 znajduje się w Załączniku nr 2c oraz Załączniku 7c do 
SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i serwisu / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 210
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.02.01.02-30-0006-19 Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020, 
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Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, 
Poddziałanie 2.1.2. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 groszy).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający nie przewiduje 
zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający informuje, że 
dopuszcza składanie ofert częściowych, na jedną, dwie lub trzy części przedmiotu zamówienia. Zamawiający 
nie przewiduje prawa opcji. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie 
przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. Zamawiający nie przewiduje 
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości 
udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający informuje, że nie będzie 
żądać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Nie zamierza ustanaw. dynamicznego 
systemu zakupów. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:1) 
Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt. 12) Pzp);2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie 
skazano za przestępstwo (art. 24 ust. 1 pkt. 13) Pzp):a)o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, 
art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
karny (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
sporcie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),b)o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,c)skarbowe, d)o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z 
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium RP(Dz. U. z 2012 r. poz. 769). 3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu 
zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza 
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 
którym mowa w pkt 9.2. Rozdziału 4 SIWZ (art. 24 ust. 1 pkt. 14) ustawy Pzp); 4) Wyk., wobec którego wydano 
prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wyk. dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 24 ust. 1 pkt. 15) Pzp);5) Wyk., który w wyniku 
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zam. w błąd przy przedstawieniu informacji, 
że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest 
w stanie przedstawić wymaganych dokumentów (art. 24 ust. 1 pkt. 16) ustawy Pzp);6) Wyk., który w wyniku 
lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zam., mogące mieć istotny wpływ 
na decyzje podejmowane przez Zam. w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt. 17) Pzp);7) 
Wyk., który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zam. lub pozyskać informacje poufne, 
mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt. 18) ustawy Pzp);8) 
Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, 
a także osoba wyk.ca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie 
usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wyk. z udziału w postępowaniu (art. 24 ust. 1 
pkt. 19) ustawy Pzp);9)Wyk., który z innymi Wyk. zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 
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między Wyk. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zam. jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych (art. 24 ust. 1 pkt. 20 Pzp).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Podstawy wykluczenia c.d.:10)Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 358) (art. 24 ust. 1 pkt. 
21) ustawy Pzp); 11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne (art. 24 ust. 1 pkt. 22) ustawy Pzp); 12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej 
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp).Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 
Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza również Wykonawcę:1) w stosunku do 
którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku 
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 814 
ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy 
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) (art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy 
Pzp); 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych (art. 24 ust. 5 pkt. 2) ustawy Pzp);3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał 
albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 
umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło 
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania (art. 24 ust. 5 pkt. 4) ustawy Pzp).4) który naruszył 
obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co 
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o 
którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 24 ust. 5 pkt. 8) ustawy Pzp).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdz. spełn. przez Wyk. warunku udziału w postęp. dot. zdolności tech.i zaw., o którym mowa w 
Rozdzi. 4 pkt 6.3 SIWZ, Zam. żąda od Wyk.y: Dla części 1,2,3: wykazu usług wyk., a w przypadku świadczeń 
okres. lub ciągłych również wyk., w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu skład. ofert w post., a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wyk. i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wyk.e, oraz zał. dowod. określ. czy te usługi zostały wyk. 
lub są wyk.należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dok. wystaw. przez 
podmiot, na rzecz którego usługi były wyk., a w przypadku świadczeń okres. lub ciągłych są wyk., a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wyk. nie jest w stanie uzyskać tych dok. – oświad. Wyk.; 
w przypadku świadczeń okres. lub ciągłych nadal wyk. referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert w postępowaniu, według wzoru stanowiącego Zał.nr 4 do SIWZ, Dla cz.i 2 i 3: wykazu osób, skierowanych 
przez Wyk.ę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 
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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 (Załącznik nr 5 do SIWZ).W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp 
Zamawiający żąda dokumentów i oświadczeń: a) informacji z KRK w zakresie okreś. w art.24 ust. 1 pkt 13), 14) 
i 21) ustawy Pzp, wystaw. nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;b) zaświadczenia 
właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wyk. 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;c) zaświad. 
właściwej terenowej jedn.i org.ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ubezp.społ. lub zdrow., wystawionego nie 
wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdz., że Wyk.zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyk. decyzji właściwego organu;d) odpisu z właściwego CEIDG 
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;e) oświadczenia Wyk. o braku wydania wobec niego 
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
opłat lub składek na ubezp. społ. lub zdrow. albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub dok. potwierdz.h 
dok. płatności tych należności wraz z i odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 
sprawie spłat tych należ.i;f) oświad. Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawcz. 
zakazu ubiegania się o zam. publ.;g) oświad. Wyk. o niezaleganiu z opłac.podat. i opłat lok.Zam., w celu 
potwierdz. braku podstaw wyklucz. Wyk.z udziału w postęp. skorz. z dok znajduj.w bezpłat. baz danych.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część 1 Zamówienia -1)zrealizował w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiednio co najmniej dwie (2) 
usługi polegające na opracowaniu i wdrożeniu systemu teleinformatycznego, w ramach której dostarczono, 
opracowano oraz uruchomiono, co najmniej jedną (1) elektroniczną usługę publiczną zapewniającą możliwość 
płatności elektronicznej poprzez Internet z wykorzystaniem mechanizmów uwierzytelnienia za pomocą Profilu 
Zaufanego lub infrastruktury Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej, z czego przynajmniej jedna usługa 
dotyczyła elektronicznych usług publicznych z zakresu zadań prowadzonych przez Służbę Geodezyjną i 
Kartograficzną.Zamawiający zastrzega, iż przez jedną usługę rozumie jedną wykonaną usługę w ramach 
jednej umowy/ kontraktu/zlecenia. Część 2 Zamówienia -1)zrealizował w okresie ostatnich trzech (3) latach 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 
odpowiednio co najmniej dwie (2) usługi polegające na założeniu lub modernizacji bazy danych GESUT 
poprzez uzupełnienie atrybutów i poprawę jakości bazy danych GESUT.Zamawiający zastrzega, iż przez 
jedną usługę rozumie jedną wykonaną usługę w ramach jednej umowy/ kontraktu/zlecenia. 2)dysponuje 
wykwalifikowanym Kluczowym Personelem technicznym posiadającym wiedzę i doświadczenie, ze wskazaniem 
podstawy do dysponowania tymi osobami, co najmniej w następującym zakresie:a)Specjalistą Geodetą – co 
najmniej jedną (1) osobą z uprawnieniami geodezyjnymi w zakresie wykonywania samodzielnych funkcji w 
dziedzinie geodezji i kartografii nadanymi przez Głównego Geodetę Kraju w zakresie – geodezyjne pomiary 
sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne. Zamawiający wymaga, aby ww. osoba posiadała 
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minimum (3) trzy lata doświadczenia zawodowego w realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym 
doświadczenie ze zrealizowanej, co najmniej jednej usługi dotyczącej założenia inicjalnej bazy GESUT lub 
modernizacji bazy GESUT poprzez uzupełnienie atrybutów i poprawę jakości danych bazyGESUT lub kontroli 
pracy geodezyjnej obejmującej weryfikację prac Wykonawcy w zakresie jednego ze wskazanych wcześniej 
rodzajów prac.UWAGA:Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji Specjalista Geodeta muszą posiadać ważne 
uprawnienia uzyskane zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ilekroć 
w niniejszej SIWZ jest mowa o uprawnieniach zawodowych geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne, rozumie się przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia wydane 
na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia w 
dziedzinie geodezji i kartografii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli 
te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 
2020 r poz.20.) oraz aktów wykonawczych, zgodnie z dyspozycją wynikającą z przepisów art. 87 tej ustawy 
organem właściwym do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i 
kartografii jest Główny Geodeta Kraju działający na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 
z dnia 14 grudnia 2016 r.. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania 
zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 
oraz mieszkalnictwo i transport (Dz. U. 2016 r. poz. 2086). c.d. poniżej
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
C)Część 3 Zamówienia:1)zrealizował w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiednio, co najmniej:a)jedną usługę 
(1), w ramach której przeprowadził:•dedykowany nalot lotniczy, •pozyskał zdjęcia lotnicze i dane wysokościowe 
metodą skaningu laserowego, •opracował na tej podstawie, co najmniej ortofotomapę RGB o rozdzielczości 
piksela terenowego nie większej niż 5-7 cm oraz Numeryczny Model Terenu (NMT), Numeryczny Model 
Powierzchni Terenu, przy czym obszar opracowania usługi być nie mniejszy niż 20 km2 i obejmował tereny 
zurbanizowane o zwartej zabudowie obiektów.b)dwie usługi (2) polegające na opracowaniu tzw. ortofotomapy 
prawdziwej (ang. true ortho) w barwach widzialnych RGB i bliskiej podczerwieni NIR na podstawie pozyskanych 
zdjęć lotniczych o rozdzielczości piksela terenowego nie większej niż 5 cm, gdzie w ramach każdej z tych 
usług obszar opracowania były nie mniejszy niż 20 km2 oraz obejmował zurbanizowany obszar o zwartej 
zabudowie obiektów.c)dwie usługi (2) pozyskania i przetworzenia danych z lotniczego skaningu laserowego o 
gęstości punktów, nie mniejszej niż 20 punktów na m2, gdzie w ramach każdej z tych usług obszar opracowania 
był nie mniejszy niż 20 km2 oraz obejmował zurbanizowany obszar o zwartej zabudowie obiektów.d)dwie 
usługi (2) pozyskania i przetworzenia ukośnych zdjęć lotniczych o rozdzielczości piksela terenowego nie 
większej niż 5 cm gęstości, gdzie w ramach każdej z tych usług obszar opracowania był nie mniejszy niż 20 
km2 oraz obejmował zurbanizowany obszar o zwartej zabudowie obiektów.e)jedną usługę (1) polegającą 
na opracowaniu trójwymiarowego zobrazowania terenu włącznie z opracowaniem modelu 3D „mesh” – 
obszar opracowania o powierzchni nie mniejszej niż 20 km2. Zamawiający zastrzega, iż przez jedną usługę 
rozumie jedną wykonaną usługę w ramach jednej umowy/ kontraktu/zlecenia. Zamawiający informuje, iż w celu 
wykazania spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności zawodowej, dopuszcza możliwość 
łączenia w ramach jednego zadania zrealizowania poszczególnych usług wskazanych w ww. warunku udziału 
w postępowaniu. 2)dysponuje wykwalifikowanym Kluczowym Personelem technicznym posiadającym wiedzę 
i doświadczenie, ze wskazaniem podstawy do dysponowania tymi osobami, co najmniej w następującym 
zakresie:a)Kierownikiem zespołu – jedną (1) osobą posiadającą minimum 2 lata doświadczenia w kierowaniu 
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pracami zespołu podobnymi rodzajowo do zakresu przedmiotu niniejszego zamówienia.b)Specjalistą Geodetą 
– co najmniej (1) jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji 
w dziedzinie geodezji i kartografii nadane przez Głównego Geodetę Kraju w zakresie – geodezyjne pomiary 
sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne, posiadającą minimum (3) trzy lata doświadczenia 
zawodowego w realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym musi posiadać doświadczenie ze 
zrealizowanej, co najmniej (1) jednej usługi polegającej na założeniu osnowy fotogrametrycznej dla obszaru 
nalotu, co najmniej 20 km2 i cechującego się zróżnicowanym geomorfologicznym pokryciem terenu oraz 
obszarami zurbanizowanymi o zwartej zabudowie obiektów.c)Specjalistą od zobrazowań lotniczych - co 
najmniej jedna (1) osoba, posiadającą doświadczenie w projektowaniu nalotów z post-processingu danych 
GNSS/INS oraz kontroli cyfrowych zdjęć lotniczych potwierdzone udziałem w dwóch (2) usługach, w których 
wykonano cyfrowe, fotogrametryczne zdjęcia lotnicze, przy czym minimum jedna (1) z tych usług musi dotyczyć 
wykonania cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych o rozdzielczości nie większej niż 5 cm dla obiektu z 
obszarami zurbanizowanymi o powierzchni nie mniejszej niż 20 km2;

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Cd. zdolność zawod. -d)Spec. geoinformatyk – co najmniej jedna (1) os. posiadające, co najmniej dwuletnie 
doświad. zawodowe w opracowywaniu modelu 3D na podstawie danych ALS, zdjęć lotniczych oraz 
ortofotomapy, potwierdzone co najmniej jedną (1) usługą polegającą na opracowaniu modelu 3D dla 
zurbanizowanego obszaru o zwartej zabudowie obiektów o powierzchni nie mniejszej niż 20 km2;e)Specjalistą 
fotogrametra - co najmniej jedną (1) osobę, posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i 
kartografii dla zakresu zgodnie z art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.) oraz posiadającą doświadczenie w wyk. ortofotomapy, 
potwierdzone udziałem w co najmniej dwóch (2) usługach, w których wykonano ortofotomapę, przy czym 
minimum jedna usługa musi dotyczyć wykonania ortofotomapy „true ortho” o rozdzielczości nie większej niż 5 
cm dla obszaru zurbanizowanego o powi. nie mniejszej niż 20 km2.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/01/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/01/2021
Czas lokalny: 10:30
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Miejsce:
Urząd Miasta Leszna, Wydział Inwestycji, ul Poniatowskiego 11, 64–100 Leszno,
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za 
pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.
Os. upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:Pan Grzegorz Matczuk – gmatczuk@leszno.pl , Pan 
Krzysztof Ślusarz – kslusarz@leszno.pl 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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”, Zamawiający informuje, że: 1. Administratorem 
Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna 
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno; 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie 
Pani Wioletty Kaczmarek, z którą można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@leszno.pl ; 3. Pani/
Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 10 RODO;Ustawa 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych;Aktów wykonawczych do Ustawy Pzp,Ustawa z 
dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej;Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych; Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 4. Pani/Pana 
dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.: IN.271.27.2020 znak sprawy: Rozbudowa Systemu PZGiK o nowe usługi, Modernizacja sieci uzbrojenia 
terenu (GESUT) oraz Opracowanie danych fotogrametrycznych oraz modelu 3D miasta, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego; 5 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 7. 
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; 8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych 
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy 
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie 
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 10. 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 (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może 
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);na 
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania 
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
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narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO; 11. 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.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie 
czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 
lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 
tego rodzaju podpisu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji 
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec 
czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia. 8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. b) 6 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia. 9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 10. 
Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem 
wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres 
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niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 
11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania 
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy 
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją 
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona 
specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2020
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