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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Weryfikacja warunków technicznych, monitoring i bieżąca kontrola wykonania
zamówienia na cyfryzację danych PZGiK Powiatu Kętrzyńskiego, w ramach
projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej
Powiatu Kętrzyńskiego”.
WSPÓŁFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA:
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnokartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego” (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość
e-usług publicznych dla projektu z zakresu geodezji i kartografii, typ przedsięwzięcia – budowa systemów
informacji przestrzennej). Numer identyfikacyjny projektu: RPWM.03.01.00-28-0030/17.

Kody CPV:
Główny przedmiot:
Pozostałe elementy:

72316000-3 – Usługi analizy danych
71630000-3 – Usługi kontroli i nadzoru technicznego
71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją
48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

ZATWIERDZAM:
na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
DYREKTOR
Centrum Usług wspólnych Powiatu Ketrzyńskiego
Marta Żylińska
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I. NAZWA, ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1.
Zamawiający
Powiat Kętrzyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego
w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 05.06.2018r. udzielone w trybie art. 15 ust. 2
ustawy Pzp działa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
2.
Adres
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn
3.
Sekretariat
tel. +48 89 751 75 00, fax +48 89 751 24 01
4.
Strona internetowa
http://www.bip.starostwo.ketrzyn.pl
5.
Poczta elektroniczna
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl,
Izabela.Dados@starostwo.ketrzyn.pl (do kontaktu w sprawie)
6.
REGON:
510742451
7.
NIP:
742-18-42-131
8.
Godziny urzędowania poniedziałek 800-1600, wtorek-piątek 700-1500
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia nr CUWPK.343.21.2018 prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.),
zwaną dalej ustawą lub Pzp.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
1) Biuletyn Zamówień Publicznych,
2) strona internetowa: http://www.bip.starostwo.ketrzyn.pl
3) tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają
przepisy Pzp i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
4. Przywoływane w dokumentacji SIWZ przepisy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 419 ze zm.);
Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 798 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 917 z poźn. zm.);
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1025);
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1065 z
późn. zm.);
Ustawa z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 847 z późn.
zm.);
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1508 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2344 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2018r. poz.
910 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z
2017r. poz. 570 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1219 z późn. zm);
Ustawa z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1481 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1221 z poźn. zm.);
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2101 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65);
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
(t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 511 z późn. zm.)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126.)
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy
GESUT i krajowej bazy GESUT(Dz.U. z 2015r. poz.1938);
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków(tj. Dz.U. z 2016 poz.1034 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012r. poz. 352 z późn. zm.).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Weryfikacja warunków technicznych, monitoring i bieżąca kontrola wykonania
zamówienia na cyfryzację danych PZGiK Powiatu Kętrzyńskiego, w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej
informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”.
2. Zamówienie zostało podzielone na części: nie dotyczy.
3. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
Główny przedmiot: 72316000-3 – Usługi analizy danych
Pozostałe elementy: 71630000-3 – Usługi kontroli i nadzoru technicznego
71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją
48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
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4. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) bieżącą kontrolę i weryfikację wykonania zamówienia na cyfryzację danych PZGiK Powiatu
Kętrzyńskiego, w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu
Kętrzyńskiego”, zwaną dalej „zamówieniem na cyfryzację danych PZGiK”, mającą na celu wykrywanie i
eliminowanie ewentualnych zagrożeń, niezgodnych z terminami zawartymi w Umowie dla zamówienia na
cyfryzację danych PZGiK i harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy dla zamówienia na cyfryzację
danych PZGiK oraz wymogami określonymi w OPZ na cyfryzację danych PZGiK a także standardami
technicznymi i przepisami prawa wykonania prac, które są przedmiotem zamówienia na cyfryzację danych
PZGiK,
2) kontrolę techniczną (ilościową oraz jakościową) rezultatów prac, objętych zamówieniem na cyfryzację
danych PZGiK,
3) weryfikację warunków technicznych zawartych w OPZ na Cyfryzację danych PZGiK,
4) dostarczenie oprogramowania do kontroli poprawności syntaktycznej i semantycznej (merytorycznej)
danych zapisanych w plikach GML oraz zgodność z założonym w OPZ na Cyfryzację danych PZGiK,
modelem jakości danych oraz udostępnienie portalu internetowego umożliwiającego bieżącą komunikację
oraz wizualizację stanu realizacji prac.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. Nr 5 do SIWZ.
6. Wymagania dotyczące zatrudnienia:
1) wymaga się aby osoby, które będą wykonywały wskazane przez Zamawiającego elementy usługi były
zatrudnione na podstawie umowy o pracę – zasady zatrudnienia są sprecyzowane w rozdz. XXVIII SIWZ
oraz w istotnych postanowieniach umowy stanowiących zał. nr 4 do SIWZ.
2) warunek określony w pkt 1 dotyczy również podwykonawców oraz dalszych podwykonawców
wykonujących wskazane przez Zamawiającego prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).
7. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne
informacje potrzebne dla sporządzenia oferty. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie dane
udostępnione przez Zamawiającego. Wykonawca może dokonać wizji miejsca realizacji zadania na własną
odpowiedzialność i koszt. Zaleca się zdobycie i zapoznanie się wszystkimi danymi, jakie mogą okazać się
niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Zamawiający nie przewiduje spotkania wyjaśniającego,
ani organizacji wizyty na miejscu realizacji zadania.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający ustala ostateczny termin zakończenia i odbioru końcowego prac objętych przedmiotem umowy –
do 31.10.2019r.
2. W przypadku zmiany terminu wykonania odrębnego przedmiotu zamówienia publicznego „na cyfryzację
danych PZGiK” w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu
Kętrzyńskiego” termin realizacji umowy wynikłej z niniejszego postępowania może ulec odpowiedniej zmianie –
na warunkach opisanych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących zał. nr 4 do SIWZ.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego.
2. Warunki udziału w postępowaniu ustanowione przez Zamawiającego:
1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE.
2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE.
3) Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA BY
WYKONAWCA NA CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA DYSPONOWAŁ CO NAJMNIEJ:
I. OSOBAMI DO PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORÓW KONTROLI I NADZORU, posiadającymi doświadczenie i
uprawnienia zawodowe:
- 1 osoba posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne
o kartograficzne oraz brała udział w charakterze osoby pełniącej funkcję Inspektora kontroli i nadzoru
(lub tożsamą) w co najmniej po 1zamówieniu polegającym na:
 wykonaniu kontroli jakości prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków lub (do wyboru)
wykonywaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków
oraz (warunek łączny)
 wykonaniu kontroli opracowania mapy zasadniczej w postaci cyfrowej lub (do wyboru)
wykonaniu opracowania mapy zasadniczej w postaci cyfrowej.
- 1 osoba posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne o
kartograficzne oraz brała udział w charakterze osoby pełniącej funkcję Inspektora kontroli i nadzoru
(lub tożsamą) w co najmniej 1zamówieniu polegającym na:
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 wykonaniu kontroli jakości prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków
lub (do wyboru)
 wykonywaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, którego jednym z etapów była
wewnętrzna kontrola jakości
- 1 osoba posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne o
kartograficzne oraz brała udział w charakterze osoby pełniącej funkcję Inspektora kontroli i nadzoru
(lub tożsamą) w co najmniej 1zamówieniu polegającym na:
 wykonaniu kontroli jakości opracowania mapy zasadniczej w postaci cyfrowej
lub (do wyboru)
 wykonaniu opracowania mapy zasadniczej w postaci cyfrowej, którego jednym z etapów była
wewnętrzna kontrola jakości.
- 1 osoba posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne o
kartograficzne oraz brała udział w charakterze osoby pełniącej funkcję Inspektora kontroli i nadzoru
(lub tożsamą) w co najmniej 1zamówieniu polegającym na:
 wykonaniu kontroli jakości prac polegających na założeniu i modernizacji poziomych i
wysokościowych osnów geodezyjnych
lub (do wyboru)
 wykonaniu założenia i modernizacji poziomych i wysokościowych osnów geodezyjnych oraz
brała udział w charakterze osoby pełniącej funkcję Inspektora kontroli i nadzoru (lub tożsamą)
w co najmniej 1 zamówieniu polegającym na wykonaniu kontroli opracowania BDSOG.
II. KIEROWNIKIEM PRAC - 1 osoba, spełniająca łącznie następujące warunki:
 wykształcenie wyższe,
 pełniła funkcje kierownika prac, w co najmniej 1 zamówieniu polegającym na wykonaniu
kontroli jakości prac ŁĄCZNIE:
 modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
 opracowania mapy zasadniczej w postaci cyfrowej,
 wykonania przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentów uzasadniających wpisy do
EGIB lub operatów technicznych,
lub (do wyboru)
 brała udział w odrębnych zamówieniach polegających na wykonaniu: kontroli jakości
prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków, kontroli opracowania mapy
zasadniczej w postaci cyfrowej, kontroli wykonania przetworzenia do postaci cyfrowej
dokumentów uzasadniających wpisy do EGIB lub operatów technicznych, kontroli
wykonania zasilenia portalu mapowego danymi przestrzennymi PZGIK (bez względu
na konfigurację zakresu poszczególnych zrealizowanych zamówień, udowodnione musi być
łącznie doświadczenie osoby we wszystkich w/w obszarach).
III. SPECJALISTĄ DS. EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW - 1 osoba, spełniająca łącznie następujące
warunki:
 uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne o
kartograficzne,
 doświadczenie w kontroli jakości prac co najmniej 1 zamówienia na modernizację ewidencji
gruntów i budynków lub (do wyboru) w realizacji co najmniej 1 zamówienia na modernizacji
ewidencji gruntów i budynków.
IV. SPECJALISTĄ DS. GESUD - 1 osoba, spełniająca łącznie następujące warunki:
 uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne o
kartograficzne,
 doświadczenie w kontroli jakości prac co najmniej 1 zamówienia na opracowanie mapy
zasadniczej w postaci cyfrowej lub (do wyboru) w realizacji co najmniej 1 zamówienia na
opracowanie mapy zasadniczej w postaci cyfrowej.
UWAGA:
1.
Zamawiający wymaga, aby świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia odbywało się co najmniej przez osoby
wykazane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
2.
Zamawiający potraktuje jako spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków w zakresie dysponowania osobami
zdolnymi do realizacji zamówienia, również w przypadku, gdy wskaże on dysponowanie:
a) osobami do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru posiadającymi uprawnienia zawodowe i wymagane doświadczenie
równocześnie w kilku specjalnościach opisanych w tiret 1,2,3,4 - zastrzegając, że 1 osoba może być wykazana na dowód
spełnienia warunku dla nie więcej niż 2 wymagań zawodowych postawionych przez Zamawiającego (co oznacza, ze
należy wykazać min. 2 osoby o odpowiednich połączonych uprawnieniach i doświadczeniu – naruszenie tej zasady
spowoduje uznanie, że warunek nie został spełniony),
b) osobami do pełnienia funkcji specjalisty posiadającymi uprawnienia zawodowe i wymagane doświadczenie
równocześnie w obu specjalnościach opisanych wyżej),
3.
Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika prac z jakimi kol wiek innymi w/w funkcjami
przedstawionymi na dowód spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4.
Zamawiający uzna kwalifikacje zawodowe uzyskane w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii
Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji
Szwajcarskiej (odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii) wymagane dla osób objętych opisem
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w ust. 2 pkt 3 lit a), jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

b) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia: ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA BY WYKONAWCA w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych wykonuje:
- co najmniej 1 zamówienie na wykonanie: kontroli wykonania (weryfikacji) przetworzenia do
postaci cyfrowej dokumentów uzasadniających wpisy do EGiB lub operatów technicznych lub
przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentów uzasadniających wpisy do EGiB lub operatów
technicznych, wraz z wykonaną kontrolą zasilenia w tym zakresie, przy czym wartość zamówienia
nie może być mniejsza niż 30 000,00 zł brutto,
oraz
- co najmniej 1 zamówienie na wykonanie: kontroli (weryfikacji) wykonania modernizacji ewidencji
gruntów i budynków lub wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków, wraz z
wykonaną kontrolą wykonanego zasilenia w tym zakresie, przy czym wartość z zamówień nie może
być mniejsza niż 100.000 zł brutto,
oraz
- co najmniej 1 zamówienia na kontrolę wykonania opracowania BDOT 500 lub GESUT, lub
wykonania opracowania BDOT 500 lub GESUT, wraz z wykonaną kontrolą zasilenia w tym
zakresie, przy czym wartość zamówienia nie może być mniejsza niż 50 000 zł brutto,
oraz
- co najmniej 1 zamówienia na kontrolę wykonania opracowania BDSOG, wraz z wykonaną kontrolą
zasilenia w tym zakresie, przy czym wartość zamówienia nie może być mniejsza niż 50 000 zł brutto.
UWAGA
1. Wyżej wymienione w każdym z „tiret” usługi mogą być wykonane w ramach jednego lub odrębnych zamówień.
2. W przypadku, gdy usługi realizowane były łącznie z innymi usługami, Wykonawca musi bezwzględnie określić w wykazie usług
zakres i wartość brutto (każdej osobno), które potwierdząją spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu (analogiczne
oczekiwania dotycza dowodów należytego wykonaniausług).
3. Nie dopuszcza się łączenia (sumowania wartości) usług opisanych w ramach jednego „tiret” a pochodzących z realizacji
różnych zamówień.

c) posiadanie narzędzi: ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA BY WYKONAWCA NA CZAS REALIZACJI
ZAMÓWIENIA DYSPONOWAŁ narzędziem portalowym umożliwiającym bieżący monitoring
postępu prowadzonych prac geodezyjnych oraz weryfikację ich wyników.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w ust. 2 pkt
1-3 musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony:
1) przez Wykonawcę samodzielnie, lub
2) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie;
3) a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców
występujących wspólnie.
Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach
doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację niniejszego zamówienia.
5. Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów musi dostarczyć
Zamawiającemu dowód dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności
dokument opisany w rozdz. VII ust. 1 pkt 2 SIWZ.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA W SZCZEGÓLNOŚCI TE, O KTÓRYCH MOWA W art. 24 ust. 1 i 5
Pzp;
1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12÷23 ustawy Pzp.
2. Zamawiający wskazuje dodatkowe podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy, stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:
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 Prawo restrukturyzacyjne 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 Prawo
upadłościowe – art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp,
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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 wstanie 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, cod oprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania – art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp.
3. Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w
tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c ustawy, jeżeli nie
upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została
skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,
b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy,
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia
stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
4. Instytucja samooczyszczenia tzw. „self cleaning”:
1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5
ustawy może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zapisów zdania pierwszego
nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę.
3) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy, przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZANIA
1. Wykonawca składa wraz z ofertą :
1) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – wg zał. 2 do SIWZ,
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. V SIWZ - wg zał.
3 do SIWZ,
3) dokument podmiotu trzeciego udostępniającego Wykonawcy zdolności lub sytuacje na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp potwierdzający w szczególności :
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
- w tym celu można skorzystać z zał. nr 3a do SIWZ lub przedstawić inne dokumenty zawierające w/w
informacje.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
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postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których
mowa w ust. 1.
3. Wykonawca, który powierza część zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o
których mowa w ust. 1.
4. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenia, o których mowa w ust.1 składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Każdy wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (nie wcześniej) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Powyższe oświadczenie należy złożyć wg. wzoru stanowiącego załącznik, do SIWZ.
6. Zgodnie z zapisem art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie
Zamawiającego w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni terminie składa aktualne na dzień składania oświadczeń
następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 25 ust.
1 Pzp:
1) celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (art. 25 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 24 ust. 1
i 5):
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt 1):
a) Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający wykorzysta załączone do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
b) celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, Wykonawca:
- Zamawiający wykorzysta załączone do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
c) celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe:
- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz,
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie; w/g zał. nr 7 do SIWZ.
Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim są:
1) referencje wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) inne dokumenty np. oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).
UWAGA:
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi, wskazane w wykazie usług zostały
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z
poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane
nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego usługi były lub
miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usługi i kontrolę jakości , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi; w/g zał. nr
8 do SIWZ
- wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia; w/g zał. nr 9 do SIWZ
7. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp.
8. W związku z sytuacją, o której mowa w ust. 7 Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy polegającego na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp przedstawienia
w odniesieniu do tych pomiotów oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdz. VII ust. 6 pkt 1
SIWZ.
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9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 7 nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lit. c.
10. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
11. Dodatkowe informacje.
1) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
2) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
3) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące
tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.
5) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.
12. Forma składanych dokumentów.
1) Oświadczenia składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji, których polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, składane są w
oryginale.
2) Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, składane są w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
4) Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Uwagi:
1. W przypadku przedstawiania dokumentów, o których mowa powyżej przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca ten ma obowiązek przedłożyć odpowiednie dokumenty zgodnie z rozporządzeniem w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.
1) zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. VII ust. 6 pkt 1 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.
2) Jeżeli natomiast kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osób.
2. Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia (zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii), która ma miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi
wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych
zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).
3. W odniesieniu do osób wyżej opisanych wymagana jest znajomość języka polskiego - Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na własny koszt
przez Wykonawcę tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, a Wykonawcą. W
takiej sytuacji Wykonawca powinien w ofercie złożyć zobowiązanie, iż zatrudni na własny koszt tłumacza języka polskiego.
4. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza lub
przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, na każdej zapisanej stronie kserokopii dokumentu. W przypadku składania elektronicznych
dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
5. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Kopia
tłumaczenia musi być poświadczona wg zasad określonych w pkt. 4 uwag.
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VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C-10A, PRZEWIDUJE INNY
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie, o którym mowa w ust. 1 wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez
rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji,
wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności
postępowania i równego traktowania wykonawców. Dla usprawnienia udzielania wyjaśnień Zamawiający prosi o
przesyłanie
również
w
wersji
elektronicznej
treści
pytań
Wykonawcy
na
adres:
Izabela.Dados@starostwo.ketrzyn.pl.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację
istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
SIWZ. Każda wprowadzona zmiana staje się częścią tej specyfikacji.
7. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp prowadzi się z
zachowaniem formy pisemnej oraz w języku polskim.
8. Sposób przekazywania wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji. W związku z
powyższym:
1) składanie oferty,
2) wniosków,
3) zawiadomień,
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście lub za
pośrednictwem posłańca.
9. W przypadku wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
1) Mariusz Masiewicz, tel. (89) 751-17-725, e-mail: Mariusz.Masiewicz@starostwo.ketrzyn.pl – w zakresie
merytorycznym przedmiotu zamówienia,
2) Izabela Dadoś, tel. (89) 751-17-30, e-mail: Izabela.Dados@starostwo.ketrzyn.pl – w zakresie procedury
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że
zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
załączników do SIWZ winny być sporządzone w języku polskim, zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści.
Wykonawca ponosi koszty związane tłumaczeniem na język polski przedkładanych lub wygenerowanych
dokumentów.
2. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy.
3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
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5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Podpis winien być
sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką (we wszystkich
przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach; Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu zawierającego,
co najmniej oznaczenie firmy i siedziby) lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Upoważnienie osób
podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny
Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego
pełnomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
6. Ofertę należy sporządzić w sposób trwały (np. na komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem),
zaleca się, aby oferta była trwale zszyta, a jej zapisane strony były ponumerowane.
7. Formularz oferty, oświadczenia Wykonawcy oraz zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w art. 22a
ust. 2 ustawy należy złożyć w formie oryginałów. Upoważnienia (pełnomocnictwa) należy złożyć w formie
oryginałów lub w kopii poświadczonej notarialnie. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty, mogą być
przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii.
8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo inny podmiot albo Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z
nich dotyczą.
9. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego wg zał.
nr 1 do SIWZ;
2) oświadczenia z art. 25a ust. 1 Pzp potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału (wymienione w rozdz. VII ust. 1 SIWZ) – wg
odpowiednio zał. nr 2 i nr 3 do SIWZ;
3) zobowiązanie podmiotów trzecich, o których mowa w art. 22a ust. 2 Pzp do oddania do dyspozycji
wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli
dotyczy);
4) dokumenty, z których wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy - podpisania oferty, np.:
a) pełnomocnictwo dla osoby, występującej w imieniu wykonawcy, uwzględniające szczegółowy zakres i
okres obowiązywania, wskazujące uprawnienia osoby do podpisywania zobowiązań w imieniu
wykonawcy (jeżeli zostało udzielone);
b) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – wg
zasad opisanych w ust. 10 (jeżeli występuje).
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować
się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
2) Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:
a) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
c) ustanowionego pełnomocnika,
d) zakres jego umocowania,
e) oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie
umowy, wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, W ofercie powinien
być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z
podmiotem występującym, jako Pełnomocnik.
Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z
wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję,
4) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania), Wykonawcy składający ofertę wspólną
(zwani dalej konsorcjum) będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę,
która powinna zawierać:
a) określenie członków konsorcjum, poprzez podanie nazw podmiotów, siedzib, numer odpowiedniej
ewidencji (działalności gospodarczej, wpisu do właściwego rejestru),
b) wskazanie celu gospodarczego ustanowienia konsorcjum, w sposób precyzyjny wskazać nazwę
inwestycji, jej lokalizację, określenie inwestora (zamawiającego),
c) określenie udziału stron umowy w realizacji przedmiotu zamówienia,
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d) szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas realizacji
przedmiotu zamówienia,
e) określenie lidera Konsorcjum, jego praw i obowiązków,
f) postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, określenie czasu obowiązywania umowy,
który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji
jakości i rękojmi. Datą rozpoczęcia funkcjonowania konsorcjum może być dzień podpisania umowy lub
wskazana w umowie inna data. Istotne jest, aby konsorcjum było powołane najpóźniej w dniu upływu
terminu składania ofert.
5) Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np. oświadczenia z art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – składa każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy,
b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz oferty składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,
6) Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu
„np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
7) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich
zastosowanie zasady określone w niniejszym ustępie.
UWAGA:
1.Zakłada się, że członków konsorcjum ubiegających się wspólnie o zamówienie reprezentować może nie każdy z jego uczestników, jak to
ma miejsce w przypadku spółki cywilnej, lecz tylko jeden z nich.
2. W przypadku spółki cywilnej art. 23 ust. 2 ustawy nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie podpisana przez wszystkich
wspólników.
3. Obligatoryjny wymóg zawierania umowy spółki cywilnej nie istnieje, jeżeli wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia są małżonkowie, którzy prowadzą przedsiębiorstwo stanowiące ich współwłasność łączną. W takim przypadku Zamawiający
nie żąda od małżonków zawarcia przez nich umowy regulującej ich współpracę.

11. Wszelkie zmiany (np. poprawki, przekreślenia, dopiski, itp.) w tekście oferty muszą być parafowane
własnoręcznie przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, cyfry należy
przekreślić i obok napisać prawidłowo, odpowiednio parafując i datując w przeciwnym wypadku zmiany nie będą
uwzględniane.
12. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji:
1) Wykonawca może zastrzec w ofercie stosownym oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności,
2) strony oferty będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym
uczestnikom postępowania, należy złożyć, jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty,
odpowiednio ją oznaczając: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”,
3) w sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów,
informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone
dokumenty,
4) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł
oraz wykazał stosownym oświadczeniem, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
5) Zgodnie z art. 8 ust. 3 z związku z art. 86 ust. 4 Pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących
ceny, nazwy (firmy) oraz adresu, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji (rękojmi) i warunków
płatności zawartych w ofercie.
13. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
14. Opis sposobu złożenia oferty:
1) ofertę wraz z kompletem dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ należy złożyć w kopercie
(opakowaniu), która ma być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez
uszkodzenia opakowania. Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:
Powiat Kętrzyński, 11-400 Kętrzyn, Pl. Grunwaldzki 1
OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY:
Weryfikacja warunków technicznych, monitoring i bieżąca kontrola wykonania zamówienia na cyfryzację
danych PZGiK Powiatu Kętrzyńskiego, w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnokartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego,” postępowanie CUW.PK343.21.2018
Nie otwierać przed 25.06.2018r. godz. 10:15
2) koperta/y oprócz opisu j/w powinna/y zawierać nazwę i adres wykonawcy,
3) tak przygotowaną ofertę należy zapakować w kopertę zewnętrzną opatrzoną tytułem jak w pkt 1, ale bez
podania nazwy i adresu wykonawcy.
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15. W przypadku złożenia oferty w innej formie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej przedwczesne
otwarcie.
16. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i
uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, ze Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian, poprawek, itp. przed terminem składania ofert. Czynności zmiany oferty dokonać może
wyłącznie osoba uprawniona do działania w imieniu wykonawcy. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi
być złożone wg takich samych wymagań, jak składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA
OFERTY”.
17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.
Czynności wycofania oferty dokonać może wyłącznie osoba uprawniona do działania w imieniu wykonawcy.
Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone wg takich samych wymagań, jak składana oferta
odpowiednio oznakowana z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”. Do powiadomienia winien być załączony
dokument, z którego wynikałoby upoważnienie osoby składającej oświadczenie o wycofaniu oferty do działania w
imieniu wykonawcy. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po
stwierdzeniu, iż oświadczenie o wycofaniu oferty złożyła osoba uprawniona do działania w imieniu wykonawcy,
Zamawiający nie dokona otwarcia oferty wycofanej. Oferta wycofana zostanie niezwłocznie zwrócona
Wykonawcy.
18. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone
Wykonawcom.
19. Ofertę można składać osobiście lub przesyłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres Zamawiającego. W
takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez
Zamawiającego.
20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy). Wszelkie niejasności dotyczące treści zapisów w SIWZ należy, zatem
wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w niniejszej SIWZ . Przepisy
ustawy nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia po terminie otwarcia ofert
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Miejsce i termin składania ofert - w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, 11-400
Kętrzyn, Pl. Grunwaldzki 1, w Biurze Obsługi Interesantów (pok. 14), w terminie do 25.06.2018r. do godz. 10:00.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, 11-400
Kętrzyn, Pl. Grunwaldzki 1, pokój nr 50, w dniu 25.06.2018r. do godz. 10:15.
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, a podczas jawnego otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny i odpowiednio: terminu rękojmi, oferowany zakres kontroli.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu rękojmi, oferowanego zakresu kontroli - zawartych w ofertach.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy podać w formie ryczałtu, o którym mowa w art. 632 ustawy
Kodeks cywilny i przedstawić ją w formularzu ofertowym łącznie oraz z podziałem pozycje, za które będzie
następowała płatność okresowa - zał. nr 1 do SIWZ.
2. Cena określona przez Wykonawcę zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie podlega zmianom. W
przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek elementu zamówienia i jego nie ujęcia w
wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a
w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
3. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć
wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę wykonania zamówienia. Wykonawca uwzględniając
wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w
cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla
prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie powinny być również uwzględnione
wszystkie opłaty, podatki, z uwzględnieniem w wartości końcowej podatku od towarów i usług - VAT. Nie
przewiduje się waloryzacji cen (tzn. regulacji wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem wskaźników
waloryzacji wynikających ze zmian cen usług, ogłoszonych w biuletynach GUS).
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć
obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o wewnątrz wspólnotowym nabyciu towarów, Zamawiający na podstawie
informacji przedstawionej przez Wykonawcę w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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6. Cenę należy obliczyć i podać w sposób powszechnie używany i jednoznacznie wskazujący na oferowaną cenę,
do dwóch miejsc po przecinku (np. 120,99) z zasadą, że trzecia i czwarta cyfra po przecinku jest liczbą równą lub
mniejszą od ….0,0049 - całą liczbę należy zaokrąglić „w dół, natomiast, gdy trzecia i czwarta cyfra po przecinku
jest liczbą równą lub większą od ….0,0050 - całą liczbę należy zaokrąglić „do góry”. Jeżeli cena nie zawiera
groszy, można nie wpisywać groszy (np. 120) lub użyć symbolu ,- (np. 120,-).
7. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.
8. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach, w zależności od
zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.
9. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
10. Każdy Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Kryteria oceny, ich waga i sposób punktacji:
Max. ilość
Max. ocena
Lp.
KRYTERIUM
punktó
Waga
w kryterium
w
1. Cena oferty (C)
100 pkt
60 %
60 pkt
2. Zwiększenie zakresu kontroli
100 pkt
35 %
35 pkt
3. Okres świadczenia rękojmi
100 pkt
5%
5 pkt
2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z ustawą na podstawie powyższych kryteriów. Zamawiający
zastosuje w ocenie zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ocena ofert w poszczególnych kryteriach będzie dokonywana według następujących zasad:
1) CENA OFERTY - to łączne cena brutto podana w zał. nr 1 do SIWZ za realizację całego przedmiotu
zamówienia.
Ocena ofert w kryterium ceny będzie ustalona wg wzoru:
C= (Cmin/Co * 100) x W
Gdzie:
C – ocena w kryterium „cena oferty”
Cmin - najniższa proponowana cena
Co - cena oferty ocenianej
W - waga w kryterium „cena oferty”
2) Zwiększenie zakresu kontroli - to wielkość wskazana przez Wykonawcę w ofercie, przy czym
Zamawiający zastrzega, że wartość minimalna zakresu kontroli została określona w rozdz. IV OPZ
stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ.
Oferta Wykonawcy w tym kryterium zostanie oceniona w następujący sposób:
Zwiększenie zakres kontroli
Ilość punktów
Ocena oferty w danym kryterium
technicznej jakościowej na cyfryzację danych
PZGiK
Wartość minimalna zakresu kontroli określona
0,00 pkt
0,00 pkt
w rozdz. IV OPZ
Zwiększenie wartości minimalnej kontroli
20,00 pkt
7,00 pkt
kreślonej w rozdz. IV OPZ - o dodatkowe 5 %
Zwiększenie wartości minimalnej kontroli
50,00 pkt
17,50 pkt
kreślonej w rozdz. IV OPZ - o dodatkowe 10 %
Zwiększenie wartości minimalnej kontroli
100,00 pkt
35,00 pkt
kreślonej w rozdz. IV OPZ - o dodatkowe 20 %
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UWAGA- przykład:

Wartość minimalna:
Kontrola kameralna na podstawie
Prawidłowość
ortofotomapy oraz w
ustalenia konturów
uzasadnionych przypadkach
klasyfikacyjnych
kontrola terenowa

35 pkt za zwiększenie zakresu kontroli o 20%
Kontrola kameralna na podstawie
Prawidłowość
ortofotomapy oraz w
ustalenia konturów
uzasadnionych przypadkach
klasyfikacyjnych
kontrola terenowa

W każdym obrębie ewidencyjnym objętym
modernizacja 10 % ale nie więcej niż 40 konturów.

W każdym obrębie ewidencyjnym objętym
modernizacja 30 % ale nie więcej niż 48 konturów.

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie w górę, do pełnych jedności.

3) OKRES ŚWIADCZENIA RĘKOJMI - to termin wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym
nie może być krótszy niż żądany przez Zamawiającego - 24 m-ce.
Oferta Wykonawcy w tym kryterium zostanie oceniona w następujący sposób:
Warunki gwarancji i rękojmi
Ilość
Ocena oferty w danym
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Oferowane 24 miesiące - wartość minimalna
Oferowane 36 miesięcy
Oferowane 48 miesięcy lub więcej

punktów
0,00 pkt
50,00 pkt
100,00 pkt

kryterium
0,00 pkt
2,50 pkt
5,00 pkt

4. Zamawiający dokona oceny i badania ofert w sposób określony w art. 24aa ust.1. ustawy Pzp.
5. Ocena oferty jest to suma ocen cząstkowych uzyskanych we wszystkich kryteriach wymienionych w ust. 1 i 3.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu i:
1) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Pzp,
2) odpowiada wszystkim wymaganiom ustalonym przez Zamawiającego w SIWZ,
3) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane wyżej kryteria wyboru (otrzymała najwyższą
łączną ocenę, o której mowa w ust. 5).
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający udostępni informację na stronie internetowej oraz poinformuje niezwłocznie wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i
adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i
łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4) unieważnieniu postępowania – jeśli wystąpi.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy,
zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert (przez uchylanie się od zawarcia
umowy rozumie się dwukrotne niestawienie się w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu
zawarcia umowy).
3. Powiat Kętrzyński na rzecz, którego organizowane jest zamówienie zawrze umowę w sprawie zamówienia
publicznego w terminie nie krótszym niż 5 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, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą z
zastrzeżeniem wystąpienia okoliczności z art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umów powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające
ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów dołączonych do
oferty.
5. Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany, w przypadku złożenia oferty wspólnej, dostarczyć
umowę regulującą współpracę Wykonawców.
6. Wykonawca przez cały czas obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Ubezpieczeniu podlega w
szczególności: odpowiedzialność cywilna obejmująca swym zakresem, co najmniej szkody poniesione przez
pracowników i osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane
błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem usług i innych prac objętych przedmiotem
umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania.
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie ustala obowiązku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia rękojmi na okres określony w ofercie licząc od daty odbioru
końcowego przedmiotu umowy. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym
przedmiotu umowy.
2. Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego, istotne
postanowienia dla Zamawiającego na rzecz, którego organizowane jest zamówienie, w tym wysokość kar
umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, warunki dokonania zmian umowy
określa zał. nr 4 do SIWZ.
3. Zastrzega się, że możliwość dokonania zmian umowy stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie jego
obowiązek.
XVIII. INNE WYMAGANIA, W TYM OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
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postępowaniu, wykonawca będzie obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia – art. 36ba ust. 2 ustawy Pzp.
2. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w
trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art.
25a ust. 1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy – art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp.
3. W sytuacji konieczności zmiany kierownika, nowy kierownik budowy musi legitymować się:
1) uprawnieniami zastrzeżonymi przez Zamawiającego w SIWZ,
2) doświadczeniem zawodowym nie mniejszym, niż kierownik budowy zadeklarowany w ofercie.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych, dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem udostępnionych w niniejszym postępowaniu danych osobowych jest: Powiat Kętrzyński
reprezentowany przez Zarząd Powiatu, oraz Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
działające w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 05.06.2018r. udzielone w trybie art. 15 ust. 2 ustawy Pzp,
(siedziba administratorów danych osobowych: Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn);
2) udostępnione w niniejszym postępowaniu dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
3) odbiorcami udostępnionych w niniejszym postępowaniu danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
4) 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;
5) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy lub/i osób wskazanych do realizacji
zamówienia 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;
6) w odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) udostępniający posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
8) udostępniającemu nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
UWAGI:
* 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.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Pzp – „Środki ochrony
prawnej”.
2. 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 Pzp.
3. W niniejszym postępowaniu, w myśl art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec
czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w
terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
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terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. 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.
8. Odwołanie winno być opłacone wpisem. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia
odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
9. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W
przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności
zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności
wymienione w zdaniu poprzedzającym nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
10. Pozostałe informacje o środkach ochrony prawnej, w tym o formie i niezbędnych elementach odwołania oraz
procedurze postępowania odwoławczego określają przepisy zawarte w dziale VI ustawy Pzp – „Środki ochrony
prawnej”.
XX. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT
CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 P.z.p.
XXI. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ
RAMOWĄ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia z wykonawcami umowy ramowej.
XXII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67
UST. 1 PKT 6 i 7 Pzp, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
XXIII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI
KRYTERIAMI OCENY
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
XXIV. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO
1. Poczta: Beata.Obolewicz@starostwo.ketrzyn.pl (do kontaktu w sprawie),
2. Strona: http://www.starostwo.ketrzyn.pl/, http://www.bip.starostwo.ketrzyn.pl
XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
XXVI. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
XXVII. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXVIII. DOKUMENTOWANIE ZATRUDNIENIA Z ART. 29 UST. 3a Pzp
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: pełnienie funkcji kontroli i nadzoru przez osoby
posiadające doświadczenie w kontroli jakości prac geodezyjnych i nadzoru – jeżeli wykonywanie tych
czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określonych w art.22 §1 ustawy Kodeks pracy (w
wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych czynności).
2. 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 w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności
do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania
ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
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3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w
ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy
ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych (tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w ust. 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 ust. 1
czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
XXIX. WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP
1. Zamawiający oczekuje zatrudnienia przy realizacji zamówienia, co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej w
rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub we
właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osoby niepełnosprawnej także na podstawie umowy cywilno-prawnej
– o ile wykonywanie przez tą osobę czynności nie będzie polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w
art.22 §1 ustawy Kodeks pracy.
3. W/w zatrudnienie powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji zamówienia.
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osoby wskazanej w
ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania
ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedłoży zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy osoby, o której mowa w ust. 1:
- oświadczenia wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę/ umowy cywilno prawnej osoby
niepełnosprawnej, której dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, informację o zatrudnieniu do
realizacji zamówienia określonej w ust. 1 osoby/osób w liczbie nie mniejszej niż wymagana przez
Zamawiającego, typ zawartej umowy: umowa o pracę/ umowa cywilno- prawna, podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy.
1

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego
pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
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6. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej wskazanej w ust. 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 wymogu zatrudnienia traktowane będzie, jako niespełnienie przez
wykonawcę wymogu zatrudnienia osoby wskazanej w ust. 1.
XXX. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ
KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę żadnej z części zamówienia.
przez które Zamawiający rozumie:
2. Zamawiający dopuszcza do udziału w przedmiocie zamówienia podwykonawców.
3. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedstawić oświadczenie w formie oświadczenia
lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych w stosunku do swoich podwykonawców. Podwykonawcy, którzy nie
wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania, nie zostaną dopuszczeni do realizacji przedmiotu
zamówienia.
5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy Wykluczenia, Wykonawca
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
6. Zapisy ust. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
XXXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ PRZEDMIOTEM
SĄ ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU
Nie dotyczy
XXXII. INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ
DOSTAWY LUB USŁUGI, KTÓRE, Z UWAGI NA WARTOŚĆ LUB PRZEDMIOT TYCH DOSTAW LUB
USŁUG, NIE PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI PRZEDKŁADANIA ZAMAWIAJĄCEMU, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKIE INFORMACJE
Zasady zostały opisane w istotnych postanowieniach umownych stanowiących zał. nr 4 do SIWZ.
XXXIII. PROCENTOWA WARTOŚĆ OSTATNIEJ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE
Nie dotyczy.
XXXII. STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2a
Nie dotyczy.
XXXIV.
WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 10a UST. 2
Zamawiający nie ustala i nie dopuszcza możliwości przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci
katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.
XXXV. LICZBĘ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ LUB
MAKSYMALNĄ LICZBĘ CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU
SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY
ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE
JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ
MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI
Nie dotyczy.
XXXVI. ZASADY UDZIELANIA ZALICZEK NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zasady zostały opisane w istotnych postanowieniach umownych stanowiących zał. nr 4 do SIWZ.
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
I. Druki załączników do oferty:
1.
Wzór formularza oferty - zał. nr 1 do SIWZ
2.
Wzór oświadczenia zgodnego z art.25a ust.1, wykluczenie – zał. nr 2 do SIWZ
3.
Wzór oświadczenia zgodnego z art. 25a ust. 1, warunki udziału - zał. nr 3 do SIWZ
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4.

Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - zał. nr 3a do SIWZ

II. Dokumenty przetargowe:
5.
Istotne postanowienia umowy - zał. nr 4 do SIWZ
6.
Opis Przedmiotu Zamówienia (wraz z załącznikami szczegółowymi) - zał. nr 5 do SIWZ
III. Druk załącznika składanego przez Wykonawcę po podaniu informacji z otwarcia ofert:
7.
Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 6 do SIWZ
IV. Druki wykazów i oświadczeń składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego:
8.
Wzór wykazu usług - zał. nr 7 do SIWZ
9.
Wzór wykazu osób - zał. nr 8 do SIWZ
10. Wzór wykazu sprzętu - zał. nr 9 do SIWZ
Sporządził.: I.D. na podstawie danych S,.Ż i B.O
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