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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:638599-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi przetwarzania danych
2020/S 253-638599

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Miasto Jastrzębie-Zdrój
Adres pocztowy: al. J. Piłsudskiego 60
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-335
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Kmita
E-mail: bzp@um.jastrzebie.pl 
Tel.:  +48 324785319
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj
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/um_jastrzebiezdroj

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:
Modernizacja bazy danych EGiB, digitalizacja treści cyfrowych oraz dostosowanie do standardów prawnych 
danych BDOT500 i Gesut w ramach projektu CSJZ
Numer referencyjny: BZP.271.110.2020

II.1.2) Główny kod CPV
72310000 Usługi przetwarzania danych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

29/12/2020 S253
https://ted.europa.eu/TED

1 / 9

mailto:bzp@um.jastrzebie.pl
https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj
https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj
https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj


Dz.U./S S253
29/12/2020
638599-2020-PL

2 / 9

Zamówienie obejmuje modernizację ewidencji gruntów i budynków, założenie bazy BDOT500, założenie 
powiatowej bazy Gesut na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój w ramach realizacji zadania 1. „Rozwój 
treści cyfrowych i modernizacja zbiorów danych” w projekcie pn.: „Cyfryzacja i standaryzacja danych 
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości 
elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś 
Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – warunki techniczne stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

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:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72310000 Usługi przetwarzania danych
71354300 Usługi badań katastralnych
71354000 Usługi sporządzania map
71355000 Usługi pomiarowe
71222100 Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jastrzębie-Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze miasta Jastrzębie-
Zdrój, obejmująca dostosowanie bazy EGiB do obowiązującego modelu pojęciowego danych EGiB zawartego 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków, z wykorzystaniem materiałów źródłowych zgromadzonych w GODGiK w Jastrzębiu-Zdroju, 
innych rejestrów publicznych i zbiorów danych wraz z redakcją kartograficzną treści mapy ewidencyjnej.
DODATKOWE INFORMACJE:
1. Wykonawca rozpocznie realizację zamówienia z dniem zawarcia umowy, zaś termin jego zakończenia nie 
może przekroczyć 12 miesięcy od zawarcia umowy, z uwzględnieniem uzgodnionego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy.
2. Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium
3. Kryteria oceny ofert:
a) Cena brutto – 50 %
b) Potencjał technologiczny – 10 %
c) Doświadczenie – 30 %
d) Gwarancja – 10 %

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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:
WND-RPSL.02.01.00-24-021B_17-010 „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych 
opartych na geoinformacji”, współfinansowany ze środków EEFRRPO W SL na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 
II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Założenie bazy BDOT500 na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72310000 Usługi przetwarzania danych
71354300 Usługi badań katastralnych
71222100 Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jastrzębie-Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest założenie bazy BDOT500 na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój zgodnie z 
obowiązującym modelem pojęciowym danych BDOT500, zawartym w rozporządzeniu Ministra Administracji i 
Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, 
z wykorzystaniem materiałów źródłowych zgromadzonych w GODGiK w Jastrzębiu-Zdroju i innych rejestrów 
publicznych wraz z harmonizacją zbioru danych bazy BDOT500 z bazą EGiB.
DODATKOWE INFORMACJE:
1. Wykonawca rozpocznie realizację zamówienia z dniem zawarcia umowy, zaś termin jego zakończenia nie 
może przekroczyć 10 miesięcy od zawarcia umowy, z uwzględnieniem uzgodnionego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy.
2. Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.
3. Kryteria oceny ofert:
a) Cena brutto – 60 %
c) Doświadczenie – 18 %
d) Gwarancja – 22 %

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
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:
WND-RPSL.02.01.00-24-021B_17-010 „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych 
opartych na geoinformacji”, współfinansowany ze środków EEFRRPO W SL na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 
II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Założenie powiatowej bazy GESUT na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72310000 Usługi przetwarzania danych
71354000 Usługi sporządzania map
71222100 Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jastrzębie-Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest założenie powiatowej bazy GESUT na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój zgodnie 
z obowiązującym modelem pojęciowym dla powiatowej bazy GESUT, zawartym w rozporządzeniu Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy 
GESUT, z wykorzystaniem materiałów źródłowych zgromadzonych w GODGiK w Jastrzębiu-Zdroju, wyników 
uzgodnień z podmiotami władającymi sieciami uzbrojenia terenu wraz z harmonizacją zbioru danych bazy 
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GESUT z pozostałymi bazami danych tworzącymi mapę zasadniczą oraz ostateczną redakcją kartograficzną 
treści mapy zasadniczej.
DODATKOWE INFORMACJE:
1. Wykonawca rozpocznie realizację zamówienia z dniem zawarcia umowy, zaś termin jego zakończenia nie 
może przekroczyć 12 miesięcy od zawarcia umowy, z uwzględnieniem uzgodnionego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy.
2. Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.
3. Kryteria oceny ofert:
a) Cena brutto – 60 %
c) Doświadczenie – 18 %
d) Gwarancja – 22 %

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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:
WND-RPSL.02.01.00-24-021B_17-010 „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych 
opartych na geoinformacji”, współfinansowany ze środków EEFRRPO W SL na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 
II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część I
1)Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał dwa zamówienia polegające na 
modernizacji ewidencji gruntów i budynków, przy czym prace modernizacyjne w ramach jednego z tych 
zamówień obejmowały obszar co najmniej 20 000 działek ewidencyjnych i co najmniej 10 000 budynków.
2)Wykonawca wykaże, że skieruje do wykonania zamówienia osobę odpowiedzialną za jego realizację, 
dysponującą doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia, podając zakres jej czynności oraz 
informację o podstawie do dysponowania tą osobą:
a) Kierownika Zespołu EGiB – osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w 
dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 276) lub którego uprawnienia zostały uznane zgodnie 
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z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 220), posiadająca doświadczenie w 
pełnieniu funkcji kierownika zespołu lub geodety sprawującego nadzór nad jakością danych EGiB w co najmniej 
jednym zamówieniu polegającym na modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zakończonym w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
Część II
1)Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał jedno zamówienie polegające 
utworzeniu bazy BDOT500 dla obszaru miejskiego o powierzchni co najmniej 5000 ha.
2)Wykonawca wykaże, że skieruje do wykonania zamówienia osobę odpowiedzialną za jego realizację, 
dysponującą doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia, podając zakres jej czynności oraz 
informację o podstawie do dysponowania tą osobą:
a) Kierownika Zespołu BDOT500 – osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 
w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 276) lub którego uprawnienia zostały uznane zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 220), posiadająca doświadczenie w 
pełnieniu funkcji kierownika zespołu lub geodety sprawującego nadzór nad jakością danych BDOT500 w co 
najmniej jednym zamówieniu polegającym na utworzeniu bazy BDOT500 dla obszaru miejskiego, zakończonym 
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
"Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji" dla części III został opisany poniżej w rubryce "Minimalny poziom 
ewentualnie wymaganych standardów"
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ciąg dalszy "Wykazu i krótkiego opisu kryteriów kwalifikacji"
Część III
1)Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał dwa zamówienia polegające na 
utworzeniu bazy GESUT, przy czym co najmniej jedno dla obszaru miejskiego o powierzchni co najmniej 5000 
ha.
2)Wykonawca wykaże, że skieruje do wykonania zamówienia osobę odpowiedzialną za jego realizację, 
dysponującą doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia, podając zakres jej czynności oraz 
informację o podstawie do dysponowania tą osobą:
a) Kierownika Zespołu GESUT – osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 
w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 276) lub którego uprawnienia zostały uznane zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 220), posiadająca doświadczenie w 
pełnieniu funkcji kierownika zespołu lub geodety sprawującego nadzór nad jakością danych GESUT w co 
najmniej jednym zamówieniu polegającym na utworzeniu lub modernizacji bazy GESUT dla obszaru miejskiego, 
zakończonym w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wyraźne wezwanie 
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP (dot. 
powyższych warunków udziału w postępowaniu):
a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wrazz podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i 
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podmiotów, na rzecz których [...] usługi zostały wykonane, zawierający informacje, o których mowa w pkt. 8.1.3) 
SIWZ, zgodnie
Z Załącznikami nr 5a, 5b, 5c do SIWZ wraz z dowodami potwierdzającymi, że te usługi zostały wykonane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług [...] 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, 
zgodnie z Załącznikami nr 6a, 6b, 6c do SIWZ.
UWAGA: W przypadku, gdyby Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
W postępowaniu, o których mowa powyżej, wykazał zadania wykonane w ramach konsorcjum z innym 
Wykonawcą, należy wskazać, jaka część usług została wykonana stricte przez Wykonawcę biorącego udział w 
postępowaniu.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo opisane we wzorch umowy, stanowiących Załączniki nr 8a, 
8b, 8c do SIWZ.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem okoliczności zawartych w § 24 pkt. 2 wzorów umów, 
stanowiących Załączniki nr 8a, 8b, 8c do SIWZ

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

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: 01/02/2021
Czas lokalny: 10:50

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
Oferta musi zachować ważność do: 01/04/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 01/02/2021
Czas lokalny: 11:00
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Miejsce:
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, pok. 304 A., 44-335 Jastrzębie-Zdrój Jawność 
otwarcia Zamawiający zapewni poprzez transmisję online w czasie rzeczywistym na stronie https://
zoom.us/. Link do transmisji będzie udostępniony w dniu otwarcia na stronie https://platformazakupowa.pl/
um_jastrzebiezdroj w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 
ustawy PZP.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień 
składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym 
mowa w art. 25a ustawy PZP – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, który został zamieszczony na stronie 
internetowej https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj w zakładce „Postępowania” w pozycji dotyczącej 
przedmiotowego zamówienia publicznego.
Na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy PZP Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, a następnie 
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy 
PZP
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wyraźne wezwanie 
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności,
c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
d) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, którą Wykonawca 
przekazuje do 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia, o 
której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie ustawy Prawo zamówień Publicznych. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania 
przedstawione są w art.180-198 ustawy PZP.

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 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/12/2020
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