
Powiat Ostrołęcki 
Plac Gen. Józefa Bema 5 
07-410 Ostrołęka 

 

 
 

 

Znak sprawy:  

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji 

 

 

 

 

Nazwa zamówienia:  

„Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji 

dokumentacji źródłowej do celów prawnych zgromadzonej  

w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  

w Ostrołęce” 

 

 

 

 

 

Zatwierdził: 

     WICESTAROSTA 

Krzysztof Parzychowski 

 

 

 

 

Ostrołęka, maj 2021r. 



1 
 

Spis treści 

1. Nazwa i adres zamawiającego ............................................................................................................ 2 

2. Tryb udzielenia zamówienia ............................................................................................................... 2 

3. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji .............................................................................................................................. 2 

4. Opis przedmiotu zamówienia ............................................................................................................. 2 

5. Termin wykonania zamówienia .......................................................................................................... 3 

6. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści umowy .................................................................................................................. 4 

7. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie się 

komunikował z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych 

sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej ........................................................ 4 

8. Termin związania ofertą ..................................................................................................................... 5 

9. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SWZ 6 

10. Miejsce i termin składania ofert ......................................................................................................... 9 

11. Otwarcie ofert ................................................................................................................................... 10 

12. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust.1 ................................................................ 10 

13. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ............................................................... 12 

14. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu ........................................................................... 12 

15. Poleganie na zasobach innych podmiotów ....................................................................................... 13 

16. Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 

podstaw wykluczenia ................................................................................................................................ 14 

17. Sposób obliczenia ceny .................................................................................................................... 16 

18. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ....................... 17 

19. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert ................ 17 

20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ................................................................................ 18 

21. Wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp ......................................................................... 18 

22. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego ............................................................................................ 20 

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia ............................................................................................................................. 20 

24. Informacje dodatkowe ...................................................................................................................... 21 

25. Wykaz załączników do SWZ ........................................................................................................... 22 

 



2 
 

1. Nazwa i adres zamawiającego 

1.1 Powiat Ostrołęcki  

Plac gen. Józefa Bema 5  

07-410 Ostrołęka 

NIP: 758-23-59-776, REGON: 550668835 

tel. (029) 764-36-45 

www.powiatostrolecki.pl 

e-mail: marzena.swiecicka@powiatostrolecki.pl 

1.2 Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatostrolecki 

1.3 Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatostrolecki 

1.4 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  

- w sprawach merytorycznych Kazimierz Biedrzycki –kazimierz.biedrzycki@powiatostrolecki.pl 

- w sprawach proceduralnych – Marzena Święcicka – marzena.swiecicka@powiatostrolecki.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej także „Pzp”. 

2.2 Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w 

art. 3 ustawy Pzp. 

3. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej 

oferty z możliwością prowadzenia negocjacji 

3.1 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

4. Opis przedmiotu zamówienia 

4.1 Przedmiotem zamówienia jest Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 

zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej do celów prawnych zgromadzonej w Powiatowym 

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrołęce.  

Zamówienie dotyczy wykonania digitalizacji (skanowania) dokumentacji geodezyjnej wraz z 

uzupełnieniem danych i zasileniem systemu Ośrodek (GEOBID) przetworzonymi do postaci cyfrowej 

danymi. Szacowana ilość stron, które Wykonawca przekształci do postaci cyfrowej w drodze 

skanowania wynosi 536 000 (w przeliczeniu na format A4). Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 9. 

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatostrolecki
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatostrolecki
mailto:kazimierz.biedrzycki@powiatostrolecki.pl
mailto:marzena.swiecicka@powiatostrolecki.pl
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4.2 Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

79999100-4 –Usługi skanowania 

Kody dodatkowe: 

79995100-6 –Usługi archiwizacyjne 

72300000–8 –Usługi w zakresie danych 

72322000–8 –Usługi zarządzania danymi 

4.3 W przypadkach gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znaki towarowe lub 

pochodzenie np. materiałów lub urządzeń, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość 

zastosowania równoważnych rozwiązań (np. materiałów, urządzeń) tj. takich, których 

parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych 

w opisie przedmiotu zamówienia. 

4.4 Wykonawca może wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 

4.5 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

4.6 Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców. 

4.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  częściowych.  

Uzasadnienie: Podział zamówienia groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi. 

4.8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4.9 Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności 

obejmuje wykonywanie pracy określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks Pracy. 

Zgodnie z powyższym Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób, wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

a) przetwarzanie do postaci cyfrowej dokumentacji archiwalnej; 

b) indeksacja dokumentacji oraz uzupełnianie systemu do prowadzenia PZGiK; 

c) zasilenie systemu Ośrodek przetworzonymi do postaci cyfrowej danymi. 

5. Termin wykonania zamówienia 

5.1 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie  

4 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
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6. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy 

6.1 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 7 do SWZ. 

7. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu 

których zamawiający będzie się komunikował z wykonawcami oraz 

informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych 

sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

7.1 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, za pośrednictwem  platformazakupowa.pl 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatostrolecki 

7.2 W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja 

między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były pośrednictwem platformazakupowa.pl i 

formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 

7.3 Zamawiający dopuszcza opcjonalnie komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

marzena.swiecicka@powiatostrolecki.pl(nie dotyczy składania ofert). 

7.4 Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie 

przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że 

wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

7.5 Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, 

zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w 

sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 

adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

7.6 Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 

wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż 

system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

7.7 Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z 

dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz 

szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, tj.: 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatostrolecki
http://platformazakupowa.pl/
mailto:marzena.swiecicka@powiatostrolecki.pl
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel 

IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 

10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie 

UTF8 

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 

Urzędu Miar. 

7.8 Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem (https://platformazakupowa.pl/strona/1-

regulamin) w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod 

linkiem(https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view) 

7.9 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 

Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 

zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie 

oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).  

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod 

uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony 

w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

7.10 Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 

szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 

innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 

platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 

internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

8. Termin związania ofertą 

8.1 Wykonawca jest związany z ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

26.06.2021r. 

8.2 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 

zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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8.3 Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 8.2., wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

oferta. 

9. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych 

przez Zamawiającego w SWZ 

9.1 Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 

oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 

9.2 Oferta powinna być: 

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

9.3 Oferty, wniosek oraz przedmiotowe wnioski dowodowe (jeśli były wymagane) muszą zostać 

podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. W procesie składania oferty,  kwalifikowany podpis elektroniczny lub 

podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który 

następnie przesyła do systemu. 

9.4 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, które 

każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 

następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

9.5 Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich 

plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na 

rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

9.6 W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

9.7 Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu 

https://platformazakupowa.pl/
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składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

9.8 Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do 

składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty 

zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

9.9 Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby 

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

9.10 Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. W 

przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, 

wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

9.11 Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z 

podpisaniem oryginału dokumentu, 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. 

9.12 Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 

komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

9.13 Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z 

Załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, 

zwanego dalej KRI. 

9.14 Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg)  

ze szczególnym wskazaniem na .pdf; 

9.15 W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

rozszerzeń: 

a) .zip 

b) .7Z 

9.16 Wśród formatów powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar 

.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone 

nieskutecznie; 

9.17 Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 

zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików 

podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi 

maksymalnie 5MB. 

9.18 W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje


8 
 

a) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików 

składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym 

PAdES; 

b) pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o 

typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać 

łącznie z dokumentem podpisywanym; 

c) zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

9.19 Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 

podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i 

kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 

9.20 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 

możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

9.21 Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

9.22 Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 

przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem 

składania ofert/wniosków. 

9.23 Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip,  zaleca się wcześniejsze 

podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

9.24 Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 

równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. 

9.25 Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

1) formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 1 do 

SWZ; 

2) oświadczenie (a) o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w pkt 16.1. SWZ - zgodnie ze wzorem, który stanowi 

załącznik nr 2 do SWZ; 

3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy) - zgodnie ze wzorem, 

który stanowi załącznik nr 4 do SWZ; 

4) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

6) w przypadku o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które 

usługi wykonają poszczególni wykonawcy; 
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9.26 Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 

składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym). 

9.27 Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego 

uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego 

stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to 

poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też 

poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. 

Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

9.28 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

9.29 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o 

wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem 

terminu składania odpowiednio ofert.  

10. Miejsce i termin składania ofert 

10.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatostrolecki w myśl ustawy Pzp na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 28.05.2021r. do godz. 9
00

. 

10.2 Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

10.3 Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia  wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

10.4 Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania 

oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis 

bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl.  

Zaleca się stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności 

wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 

sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się 

odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

10.5 Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim 

kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się 

komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

10.6 Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 

znajduje się na stronie internetowej pod adresem:   

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatostrolecki
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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11. Otwarcie ofert 

11.1 Otwarcie ofert nastąpi 28.05.2021r. o godz. 9
10

, tj. niezwłocznie po upływie terminu składania 

ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  

W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi 

niezwłocznie po usunięciu awarii. 

11.2 Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

11.3 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

11.4 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji 

,,Komunikaty” . 

11.5 Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku 

przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub 

transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo 

on-line a ma jedynie takie uprawnienie. 

12. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust.1 

12.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, 

Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

http://platformazakupowa.pl/
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przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 

w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 

czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) 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. 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 

przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 



12 
 

12.2 Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

13. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 

13.1 Na podstawie art. 109 ust. 1 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego Wykonawcę: 

1) 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 dowodów; 

2) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 

lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy 

koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, 

wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

14. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu 

14.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione 

warunki udziału dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej 

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że: 

- dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą, która posiada uprawnienia w zakresie 

określonym w art. 43 pkt 1 i  2 ustawy z dnia 17 maja  1989 roku Prawo geodezyjne  i 

kartograficzne i będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował należycie co najmniej trzy usługi 

obejmujące skanowanie geodezyjnych operatów technicznych wraz z indeksacją 

dokumentów, w tym minimum dwie usługi obejmujące uzupełnienie danych  

(tj. rejestracja zgłoszeń/operatów wraz z uzupełnianiem zakresów obszarowych i 

działkowych) oraz import skanów do systemu do prowadzenia PZGiK – Ośrodek 

(Geobid) o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto 
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14.2 Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – 

dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 

14.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. W tym przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 

budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

15. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

15.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 

lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

15.2 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

15.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

15.4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 15.3., potwierdza, że 

stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych dla wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, 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. 

15.5 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 
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15.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 

przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

15.7 UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 

polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby. 

15.8 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 16.1. 

SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

16. Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie 

zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw 

wykluczenia 

16.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. W przypadku 

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z 

Wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem własnym, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oświadczenia to składa 

się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

16.2 Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 16.1. stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

16.3 Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących 

podmiotowych środków dowodowych - aktualnych na dzień złożenia: 

1) w zakresie braku podstaw wykluczenia: 
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a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym 

wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej – wzór - załącznik nr 3 do SWZ; 

2) w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

a) wykaz usług (spełniających wymagania których mowa w pkt. 14.1. SWZ) 

wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz 

załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały 

wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w 

okresie ostatnich 3 miesięcy; (wzór – załącznik nr 5 do SWZ) 

- Okres wyrażony w latach, o którym mowa pkt. a, liczy się wstecz od dnia w 

którym upływa termin składania ofert. 

- Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, 

wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt a, 

dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a 

w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu 

bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. 

b) wykaz osób (spełniających wymagania o których mowa w pkt 14.1. SWZ), skierowanych 

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 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; (wzór – załącznik nr 10 do SWZ)  

16.4 Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy, składa się w formie elektronicznej, w postaci 
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elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  

(zgodnie z pkt. 7 SWZ). 

16.5 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność. 

17. Sposób obliczenia ceny 

17.1 Wykonawca w formularzu oferty (wzór - załącznik nr 1) podaje cenę jednostkową netto w 

przeliczeniu na 1 stronę A4 za wykonanie digitalizacji (skanowania) dokumentacji źródłowej 

wraz z uzupełnieniem i zasileniem systemu do prowadzenia PZGiK – Ośrodek (Geobid) . 

17.2 Cena jednostkowa brutto za wykonanie digitalizacji (skanowania) dokumentacji geodezyjnej 

wraz z uzupełnieniem i zasileniem systemu Ośrodek (GEOBID) przetworzonymi do postaci 

cyfrowej danymi w przeliczeniu na 1 stronę A4 będzie ceną ryczałtową, niezmienną przez 

okres realizacji zamówienia. 

17.3 Cena jednostkowa brutto za wykonanie digitalizacji (skanowania) dokumentacji geodezyjnej 

wraz z uzupełnieniem i zasileniem systemu Ośrodek (GEOBID) przetworzonymi do postaci 

cyfrowej danymi  musi uwzględniać koszty wszystkich czynności i elementów niezbędnych do 

zrealizowania zamówienia. 

17.4 Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa 

miejsca po przecinku. 

17.5 Następnie należy obliczyć wartość całego zamówienia dotyczącego wykonania digitalizacji 

(skanowania) dokumentacji geodezyjnej wraz z uzupełnieniem i zasileniem systemu Ośrodek 

(GEOBID) przetworzonymi do postaci cyfrowej danymi  (cenę oferty) do porównania ofert,  

tj. pomnożyć cenę jednostkową brutto w przeliczeniu na 1 stronę A4 przez liczbę stron 

przeznaczonych do przetworzenia. 

17.6 Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) 

właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień 

składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od 

towarów i usług (VAT) potraktowane będzie jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje 

odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 

ust. 1 pkt. 10 Pzp w związku zart. 223 ust. 2 pkt. 3 Pzp). 

17.7 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN). 
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18.  Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia 

18.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

winno być załączone do oferty. 

18.2  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa pkt 16.1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w 

jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

18.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają 

poszczególni wykonawcy 

18.4 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

19. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i 

sposobu oceny ofert 

19.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami i przypisanymi do nich wagami: 

 

Lp. Kryterium Waga kryterium w ocenie ofert 

(1%=1 pkt) 

1. Cena (C) 60% 

2. Gwarancja (G) 40% 

RAZEM 100% 

 

19.2 Punkty uzyskane za poszczególne kryteria zostaną zsumowane. Przetarg wygra Wykonawca, 

którego oferta otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów. 

19.3 Oferty Wykonawców będą oceniane przez Zamawiającego zgodnie z poniższym wzorem: 

1) kryterium Cena (C) 

Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: 

 

C = 
cena najniższej oferty(brutto) x 100  

x 60% 
 cena oferty badanej (brutto) 

2) kryterium Gwarancja (G) 

Punkty dla tego kryterium zostaną przyznane w oparciu o liczbę miesięcy udzielonej 

gwarancji przez Wykonawcę w formularzu oferty, według następującego wzoru: 
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ocena okresu gwarancji oferty = 
Go x 100 

x 40% 
Gi 

gdzie:   

Go – okres gwarancji badanej oferty w miesiącach – (minimalny 24 miesiące), 

Gi – najdłuższy okres gwarancji w złożonych ofertach w miesiącach – (maksymalny 60 

miesięcy). 

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, maksymalny okres gwarancji wynosi 60 

miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 

miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji w tym kryterium przyjmie okres gwarancji 

wynoszący 60 miesięcy. 

W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu oferty pola określającego 

długość okresu gwarancji, będzie to równoznaczne z udzieleniem gwarancji na okres 24 

miesięcy. 

Natomiast w sytuacji gdy Wykonawca określi okres terminu gwarancji krótszy niż 24 m-ce, 

Zamawiający ofertę odrzuci na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 Ustawy Pzp. 

19.4 Maksymalna ilość punktów w danym kryterium równa jest określonej wadze w punktach 

procentowych. Uzyskana ilość punktów w danym kryterium zostanie zaokrąglona do drugiego 

miejsca po przecinku.  

19.5 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub 

oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

19.6 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w 

SWZ. 

19.7 Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

19.8 W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 19.7., oferta podlega odrzuceniu, a 

Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta 

została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

20.1  Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

21. Wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp 

21.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób, wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 
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a) przetwarzanie do postaci cyfrowej dokumentacji archiwalnej; 

b) indeksacja dokumentacji oraz uzupełnienie systemu do prowadzenia PZGiK; 

c) zasilenie systemu Ośrodek przetworzonymi do postaci cyfrowej danymi. 

21.2 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie (nie krótszym niż 5 dni), Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

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 imienia i nazwiska 

zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu 

obowiązków pracownika. 

21.3 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: 

a) żądania dodatkowych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

21.4 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

21.5 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 21.1. czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach 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 niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 21.1. czynności. 
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22. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po 

wyborze ofert w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 

22.1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 

Pzp, w terminie nie krótszym niż5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

22.2 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 

tylko jedną ofertę. 

22.3 Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

22.4 Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 

na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią 

załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

22.5 Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  

(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców. 

22.6 W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę  

wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

1) aktualne dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących umowę, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty; 

2) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, o ile pełnomocnictwo nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

22.7 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo 

unieważnić postępowanie. 

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia 

23.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów Pzp. 

23.2 Odwołanie przysługuje na: 

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
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b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy. 

23.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w 

formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

23.4 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi siędo Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

23.5 Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

24. Informacje dodatkowe 

24.1 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

24.2 Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

24.3 Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

24.4 Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp. 

24.5 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

24.6 Zamawiający nie przewiduje zamówień, których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 i 8. 

24.7 Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

24.8 Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, 

że: 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, 

adres: pl. Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: kancelaria@powiatostrolecki.pl; 

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 

przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z 

realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą 

oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu 

ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej; 
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6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 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; 

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. 

Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa 

dane osobowe 

25. Wykaz załączników do SWZ 

 Załącznik nr 1 – Wzór oferty 

 Załącznik nr 2 -  Wzór oświadczenia Wykonawcy, dotyczącego spełniania warunków udziału w 

postępowaniu i braku podstaw wykluczenia. 

 Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

 Załącznik nr 4 - Wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów. 

 Załącznik nr 5 - Wzór wykazu usług. 

 Załącznik nr 6 -Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, dotyczące spełniania 

warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia. 

 Załącznik nr 7 - Projektowane Postanowienia Umowy.  

 Załącznik nr 8 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 Załącznik nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia. 

 Załącznik nr 10 – Wykaz osób. 


