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Podstawa prcwna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicmych (tj. Dz.lJ. z20l'1 r. poz. l5'tg ze
zm.) zwana w treści SIWZ ustawą lub PZP,



Rozdział I: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modemizacji szczegółowej poziomej osnowy
geodezyjnej na terenie miast: Gniezno, Witkowo i Trzemeszno, której celem jest:

a. analiza istniejących w zasobie geodezyjnym opeTatów technicznych oraz
innych materiałów dotyczących szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej l

b. terenowa inwentaryzacja stanu technicznego znaków podstawowej
i szczegółowej osnowy poziomej;

c. aktualizacja i uzupełnienie opisów topograficznych;
d. kontrolny pomiar współrzędnych prostokątnych płaskich dla znaków

znajdujących się na przedmiotowym obszarze;
e. uzupełnienie bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej (BDSOG) w

zakesie szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na podstawie
inwentaryzacj i terenowej oraz danych zawartych w operatach techrricznych i
innych materiałach;

f. wykazanie w formie zastawienia wszystkich atrybutów dotyczących
zainwentaryzowanych znaków.

KOD CPV: 72320000-4 Usługi bazy danych

I CZĘSC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: modernizacja szczególowej
poziomej osnowy geodezyjnej dla jednostki ewidenryjnej: Gniezno-miasto - ilość
punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej: 372

il CZĘsc PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: nrodernżacja szczegółowej

poziomej osnowy geoderyjnej dla jednostki ewidencyjnej: Witkowo-miasto -
ilość punktów szczegółowej poziomej osnowy geoderyjnej: 107

m czĘsc PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: modernizacja szczególowej
poziomej osnowy geodezyjnej dla jednostki ewidenryjnej: Trzemeszno-miasto -
ilość punktów szczegółowej poziomej osnowy geoderyjnej: 119

2. Szczegółowy zakres zamówienia został wskazany w zńącznikll nr 1 do SIWZ -
warunki techniczne.

Rozdział II: FORMA OFERTY

1. Na ofetę składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymaganę

dokumenty (w tym oświadczenia, zńączniki itp.) zgodnie z rczdzińem YI
specyfikacji istotnych waruŃów zamówienia (SIWZ).

2. Wykonawcy sporządzą ofefty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
3. Ofeńa cenowa musi byó sporządzona na formularzu ofeńy, według wzoru

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.



4. Ofeńa musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim.

5, Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania ofeńy musi być dołączone do

oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę.

6. Za\eca się, aby wszystkie shony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie

miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą by ć przez niego parafowane.

7. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

8. Zamawialący nie dopuszcza składania ofeń wariantowych.

9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złoĘó
ofeńę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.

1,0. ZamavńĄący nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt6i7ustawy.
1 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwięane z przygotowaniem i złożeniem ofeńy.

72. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie

z tym, że:

a. zęwnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Powiatowy Zarzącl Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
w Gnieźnie, al. Reymonta 2tb,62-200 Gniezno, przetarg nieograniczonyn

n,Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie

miast: Gniezno, Witkowo i Trzemeszno". oraz ,,nie otwierać przed

16.11.2018 r., godz. 8:30'n - bez nazwy i pieczątki Wykonawcy;

b. koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na

Wykonawcę, tak aby można było odesłać ofeńę w przypadku jej wpłynięcia po

terminie.

l3.Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 12,

Zamawiający nie będzie ponosió żadnej odpowiedzialności za nieterminowe

wpłynięcie oferty.

14. Wobec braku ustawowych przesłanek, opisanych w art. 29 tlst. 3aPZP, Zarla,wiający

nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 1ub podwykonawcę osób wykonujących

czynności w ramach Zamówień Wykonawczych na podstawie umowy o pracę.

Rozdział III: ZMIANA, WYCOFANIE I ZWROT OFERTY

1 , Wykonawca może wprowadzió zmiany oraz wyaofaó złożoną przez siębię ofertę przed

terminem składania ofert

a. w przypadku wycofania oferly, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że

ofeftę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale II

pkt 12 ppkt a. z dopiskiem ,,vlycofanie".
b. w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż

ofeńę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie

o zmianie pociąga za sobą koniecznośó wymiany czy też przedłożenia nowych

dokumentów - Wykonawca winien dokumenty te złożyć.



ż, pov"ryższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieśció w kopercie wewnętrznej

i zewnętrzne1, oznaczonych jak w Rozdziale II pkt 12 ppkt a. i b,, przy czym koperta

zewnętrzna powinna mieć dopisek ,,zmiany".
3. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofaó jej po upływie

tęrminu składania ofer1.

4. w przypadku ńożenia oferty po terminie zamavłtający niezwłocznie zwraca ofertę

Wykonawcy.

Rozdział IV: WSPÓLNE UBIEGANIE sIĘ o UDZIELENIE
ZAMOWIENIA

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich

rł postępowaniu i zavłarcia rrmotv\y.

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1, należy dołączyó do ofety.

3. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zarnawiający kieruj e do pełnomocnika,

4. Oferla wspólna musi być sporządzona zgodnie z SIWZ.

5. Sposób składania dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielęnie zamówienia został okeślony w Rozdziale VI niniej szej SIWZ,

6. wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie

zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady okeślone w pkt 1 - 5.

7 . Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący się o udzielenie

zamówienia będą mieli obowiązek przedstawió Zamańająceml umowę konsorcjum.

zarł ieraiącą. co najmniej:

a. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego

obejmującego swoim zakresem rea|izację przedmiotu zamówienia,

b. okeślenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

c. czas obowi ązywania umowy, który nie może byó krótszy, niż okes
obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości

i rękojmi.

Rozdział V: JAWNoŚĆ rosr4rowANlA

1,. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.

2. protokół postępowania v"raz z załącznikami jest jawny. zńączniki do protokołu

udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru naj korzystniej szej oferty lub

unieważnieniu postępowania, ztym żę oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpió przez wgląd w miejscu

\Ąyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą

elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku,



8.

4.

5.

6.

7.

Bez zgody Zamawialącego wnioskodawca w trŃcie wglądu do protokołu lub

załączników w miejscu \łyznaczonym ptzez Zamawlającego nie może samodzielnie

kopiować lub utrwalaó za pomocą vządzeń lub środków technicznych słuzących do

utrwalania obrazu treści złożonych ofeń.

Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy
jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych

do przesłania dokumentów, Zarnawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskaĄe
sposób, w jaki mogą byó one udostępnione.

Jeżeli udostępnianie protokołu 1ub załączników będzie się wtązńo z koniecznością

poniesienia dodatkowych kosźów, związanych z wskazanym przez rvnioskodawcę

sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników

koszty te pokrywa wnioskodawca.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwa|czaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie póżniej niZ

w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnlane oraz wykazń,

iż zastrzężone informacj e stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może

zastrzec informacj i, o których mowa w art. 86 ust, 4 ustawy.

W przypadku zastrzężenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z ofetty

informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyó je klauzulą ,,nie

udostępniaó. Informacj e stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art, 11

ust. 4 ustawy o zwalczanhl nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 1,53, poz.

1503 z późn. zm.)" .

W sltuacj i, gdy Wykonawc a zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią

tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo

zamówięń publicznych lub odrębnych przepisów, informacj e te będą podlegały

udostępnieniu na takich samych zasadach, jak po zostńę niezastrzeżone dokumenty.

9.

10, Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozpotządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

ż0161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zvłiązku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepłyłlu takich

danych praz uchylenia dyrekty,wy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych) (Dz. Urz. UE L 1l9 z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

a. administratorem Parri/Pana danych osobowych jest: Powiat Gnieźnieński, NlP
'784-245-25-51, w imieniu którego działa: Powiatowy Zarząd Geodezli,

Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21 b, 62-ż00

Gniezno;
b. inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Geodezji,

Kartografii, Katastu i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21 b,62,200

Gniezno jest: Majda Strzyżewska Kancelaria Adwokacka sp.p.,

ul. Langiewicza 415, 61,502 Poznń, E: iodo@majda-kancelaria,pl;

T: +48'736 777 769;

c. Pani/Pana dane osobowe plzetwarzanę będą na podstawie art. 6 ust. 1 1it, c

RODO w cdru związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia



publicznego:,,Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na

terenie miast: Gnięzno, Witkowo i Trzemeszno" , GN.KZ.272.15.2018,
prowacizonym w trybie przetargu nieograniczonego;

d, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ałt.8 oraz art.

96 ust, 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z2017 t. poz, 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";

e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowyrvane, zgodnie z ałt.9'7 ust. 1 ustawy

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, ohes
przechowywania obejmuje cńy czas trwania umowy;

f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach

ustawy Pzp, związanym z ldziałęm w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy

Pzp;
g, w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób Zavlomatyzowany, stosowanie do ań. 22 RoDo;
h. posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych

Pani,/Pana dotyczących;
- na podstawie ań. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych

osobowych "-;

- na podstawie ań. 1 8 RODO prawo żądania od administratora

ograniczenia przetwe;rzania danych osobowych z zastrzężeniem

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przelwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dotyczących narlsza przepisy RODO;
i. nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. lJ,ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia

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

RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

' W},jńnienie: iąamlącja w ly ząkresie jest vymągąna, jeżeli w odniesieniu do dane4o adminislrarora lub podniotu

przefuąEajqce4o istkieje obo\| iqzek wyzllączenią inspeklora ochfony danych osobowych.

" Wljaśnienie: sko],zrstanie z pława do sproslowąnią nie może skl|lkołąć zmiąnq \ryniku poslępowania

a udzielenie zanówieĄią publicznego ani zmianq posląno,ń]ień umo,rl]y || zakresie niezgodfiym z ustąr!ą Pzp oraz nie mc'że

narusząć inlegralności protokolu araz j e go ząlqczn ikóv.



"' WyjaśĄienie: prawo do ogra iczenia przetvarzanią nie na zastasowąnia y] odniesieniu do pftechowywania, i) celu

ząpewnienia karłstanio ze środkó\/l ochrony prav)nej lub w celu ochrony pra.ł innej osoby Jizycznej lub prawnej, lub

z u4a8i na vJażne względy intercsu publicznego Unii Europejskiej lub pańsbla człońkowskiego

Rozdział VI: PODSTAWY WYKLUCZENIA. WARUNKI aDZIAŁa
W POSTĘPOWANIU. DOKUMENTY.

1 . O udzielenie zamówienia może się ubiegaó Wykonawca, który nie podlega

wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

a. art.24 ust. 1 pkt 12) - 23) ustawy;

b. art, 24 ust, 5 pkt l), 2), 4) ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega

Wykonawca:
i. w stosunku do którego otwarlo likwidację, w zatwierdzonym przez sąd

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnpn jest przewióziane

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku 1ub sąd

zarządził likwidację jego maj ątku w trybie ań. 332 ust, 1 ustawy z

dnia 15 maja 201,5 r. - Prawo restruktwyzacyjne (Dz. U. z 2015 r.

poz. 978, 1259, 15|3, 1830 i 1844 oraz z 201,6 r, poz. 615) lub

którego upadłość ogłoszono, z wyj ątkiem wykonawcy, który po

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia

wierzycieli przez likwidację maj ątku upadłego, chyba że sąd

zatządził 1ikwidację jego majątku w trybie ań. 366 ust. 1 ustawy

z dnia2llutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz, U. z 2015 t, poz.

233,978,1166,1259 i 1844 oruz z2016 r. poz.615),
ii. który w sposób zawiniony powżnie naruszył obowiązki zawodowe, co

podwża jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca

w wyniku zamierzonego dztńania lub rźącego niedbalstwa nie

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest

w stanie wykazać za pomoaą stosownych środków dowodowych,

iii. który, z ptzyczyn |eżących po jego stronie, nie wykonał albo

nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę

w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą

z Zamawlalącym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

2. Ponadto, o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia

ponźej określone warunki udziału w postępowaniu (dla wszystkich części),

dotyczące:
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia okeślonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakesie.

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawialący nie określa waruŃu w ww. zakesie.



4.

zdolności technicznej lub zawodowej :

Minimal ny poziom zdolności:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne

i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli

Wykonawca wykaże, że,.

i. wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upłyłvem

terminu składania ofeń, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie: minimum jedną usługę, których zakres

merytoryczny odpowiada częściom przedmiotu zamówienia, na które

Wykonawca składa ofeńę, polegającą na aktualizacji bazy danych

szczegółowej osnowy geodezyjnej (BDSOG) ltlb zńożeńa, aktualizacj i
bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i bazy geodezyjnej

ewidencji sieci uzbroj enia terenu (GESUT),

ii. dysponuje lub będzie dysponować minimum jedna osobą posiadającą

uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakcesll

określonego w arl. 43 pkt 3 Ustawy z dnia 1,7 maja 1989 r. Prawo

geodezyjne i kartograficzne, która będzie uczestniczyó w realizacji

zamówienia.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu:

a. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu,

z powodów okeślonych w pkt 1 Wykonawca dołącza do oferty aktualne na

dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

b. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia waruŃi udziafu

w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 otaz podmioty trzecie, na zasobach

których Wykonawca polega spełniają waruŃi udziału w postępowaniu oraz

nie podlegają wykluczeniu, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień

składania ofeń oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach

trzecich, według wzoru stanowiącego zalącznik nr 4 do SIWZ.
c, W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,

ww. oświadczenie o braku pod§taw do wykluczenia Wykonawcy składa

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie natomiast

oświadczenie o spelnianiu warunków udzialu i podmiotach trzecich składa
pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Potencj ał podmiotu trzeciegoz
a. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału

w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych 1ub zawodowych lub

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.



b. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sltuacj i inrrych podmiotów,

musi udowodnió Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności

przedstawiając zobowiązanie tvch podmiotów do oddania mu do dyspozycii

niezbędn]lch zasobów na potrzeby ręalizacji zamówienia.

c. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach

innych podmiotów, sly podmioty te zrealizują usługi. do realizacii którvch te

zdolności są wymagane.

d. jeZeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach,

o których mowa w lit. a, Zamańający wymaga od Wykonawcy

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów wszystkich dokumentów,

o których mowa \ Rozdziale VI pkt 5 ppkt 1 SIWZ oraz przedstawienia

dokumentów wskazanych w Rozdziale VI pkt 5 ppkt 2 SIWZ w zakresie

w jakim za pomocą potencjału tych podmiotów ma byó spełniony warunek

udzialu w postępowani u.

5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, @, do

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym nż 5 dni, aktualnych na dzień

zlożenia oświadczeń i/Iub dokumentów na potwierdzenie, że,.

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowaniao z powodów określonych

w Rozdziale Vl pkt l, tj.:
a, odpis z w|aściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub ewidencji, w celu potwier dzenia wykazania braku podstaw do

wykluczenia na podstawie at1.24 ust.5 pkt 1 ustawy;

składaiących ofertę wspólną.

z orvginałem.
b. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakesie okeślonym w art. ż4

ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem tetminu składania ofert;

zgodnośó z orvginałem.

oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu

z ,tliszczanlęm podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 1ub

zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -
dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz

składaj ących ofeńę wspólną.

c.



z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiĘącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;

z Wvkonawców składaiacvch ofenę wspólną.

Ww. oświadczenie należy złożyó w orveinale.

d. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tltułem środka

z Wykonawców składaiacych oferlę wspólną.

Ww. oświadczenie nale4, złożyć w oryginale.

e. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r, o podatkach

i opłatach lokalnych (Dz.U. z2016 r. poz.716).

Ww. oświadczenie należy złożyó w orvginale.

2) Wykonawca spelnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa

w Rozdziale VI pkt 2, tj.:
a. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych, równięż wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, w az z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

wykonania i podmiotów, la rzecz których usługi zostały wykonane, oraz

zŃączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są

wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencj e

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usfugi były

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przycżyny o obiektlłvnym charakteruę

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okesowych lub ciągłych nadal

wykonywanych referencj e bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu;

b. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacj i zawodowych,

uprawnień, doświadczenia (ze wskazaniem projektów w których uczestniczyli

oraz nazw podmiotów na rzecz których były one realizowane) i wyksźałcenia,

niezbędnych do wykonania zamówięnia publicznego, a także zakregl

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami;

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;



W prz}rradku składania oferly wspólnei Wvkonawcy składaia jeden wspólny

ww. wykaz.
Ww. oświadczenie należv złożyó w oryginale.

c. dokumenĄ, ootwierdzajacę posiadanie odpowiednich kwalifikacji przez osoby

skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj. uprawnienia

zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,

Jeże|i z uzasadnionej pIzyazyny Wykonawca nie może ńożyó wymagarrych puez
Zamawiającego dokumentów dotyczących sl,tuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawialący dopuszcza złożęnie przęz Wykonawcę innego dokumentu, który

w wystarczaiący sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawialącego warunku

udziału w postępowaniu.

6. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiaiącego, które na|eży dołącryć do oferĘ:
1) formularz oferty zgodnie zPlozdzińem II pkt 3 SIWZ;

W przypadku składania ofeń
Ww. oświadczenie należy złożyó w oryginale.

2) oświadczenie, zgodnie zRozdzińem VI pkt 3 ppkt a. SIWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy

z Wvkonawców składających oferlę wspólna.

Ww. oświadczenie naleźy złoźvó w oryginale.

3) oświadczenie, zgodnie zkozdziałem VI pkt 3 ppkt b. SIWZ;

4)

5)

6)

Ww. oświadczenie należv złożyć w oryqinale.

zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałęm VI pkt 4 SIWZ, jeżeli

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania waruŃów udziału w postępowaniu,

zamierza polegaó na zdolnościach technicznych 1ub zawodowych 1ub sltuacji

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

Ww. oświadczenie naleźy złoźyć w orveinale lub kopii notarialnie poświadczonei.

odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sltuacjach okeślonych w Rozdziale II pkt 5

zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferly wspólnej;

ww, pęłnomocnictwa należ), złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ wskazujące częśó

zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz fitmy

podwykonawców (eżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

W przwadku składania oferly wspólnej nalęży złożyć jedno wspólne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złoźvó w oryginale.

7) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ dotyczące

wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w ań. 13 lub art. 14 RODO;

W prz}rcadku składania ofertv wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.
ww. oświadczenie należv złoźvó w oryginale.



7. Oświadczenie o prrynależności lub braku prrynależności do tej sarnej grupy
kapitalowej:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania,

o których mowa w aft. 24 ust. l pkt 23 ustawy, Wykonawca składa oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku

przynależności do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca może ńożyó wraz

z oświadczeniem dokumenty bądź informacj e potwierdzające, że powiązania z innym

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

2) Ww. oświadczenie oraz ewęntualne dowody Wykonawca składa w terminie 3 dni od

dnia zamięszczenia przęz Zamawiaiacego na stronie internetowei informacji, o której

mowa W art. 86 ust. 5 ustawy.

3) w przypadku składania ofeńy wspólnej ww. oświadczenie składa kazdy

z Wykonawców składających ofęrlę wspólną.

4)W@

8. Zasady doĘczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i jęryk.

l) Poświadczenia za zgodnośó z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca (osoba

lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy), podmiot, na klórego

zdolnościach 1ub sltuacji polega Wykonawca (podmiot trzeci), Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które

każdego z nich dotyczą.
2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie

elektronicznej i poprzedzonejest dopiskiem ,,za zgodnośó z oryginałem".
3) Dokumenty sporządzone w języku obcpn są składane wraz z tłlmaczeniem na język

polski.
4) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania węzwać

Wykonawców do złożenja wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających, żę nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są juZ aktualne, do ńożenia aktualnych

oświadczęń lub dokumentów,

5) Jeźeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy,

oświadczeń lub dokumęntów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25

ust, l ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane

przez Zama-wiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia,

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia ofęrta

Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konięczne będzie uniewżnienie
postępowania.

6) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe

pełnomocnictwa , Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie



wskazanym, chyba że mimo ich złożęnia ofefta Wykonawcy podlegaó będzie

odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

7) W przypadku wątpliwości Zamawiający wezwie, w wznaczonym przez siebie

terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

8) Uwaga ! Na podstawie art. 24aa u§tawy Zamawiający możen naipierw dokonać

oceny ofert, a następnie zbadać, czv Wykonawca. którego oferta została oceniona

iako naikorzystnieisza, nie podlega wyk|uczeniu oraz spełnia warunki udziału

w postępowaniu.
9) Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ppkt 8, uchyla się od zawarcia umowy |ub

nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki
udziału w postępowaniu Wykonawca, który złoĘł ofeńę najwyżej ocenioną

spośród pozostaĘch ofeń.

Rozdział VII: WYKONAWCY ZAGRANICZNI

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzecąpospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodrrie z Rozdziałem VI SIWZ do złożęnia

wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozrvoju

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

Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te

mogą być skladane (Dz.U. z 2016 r, poz. 1126) zamiast dokumentów:

1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww, Rozporządzenia:

- składa inforrnację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,

inny równowaźny dokument wrydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny

kraj u, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie

określonym w art.24 ust. l pkt 13, |4 i21 oru ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,

2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia:

- składa clokument lub dokumenty wystawione w kraju, w któr}m wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych

należności wraz z ewęntlalnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

b) nie otwalto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

Dokumenty,októrychmowaw§7ust. 1pkt 1i pkt2lit. b ww. Rozporządzenia, powinny

byó wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofeń,



4.

J.

Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1pkt 2lit. a ww. Rozporządzenia, powinien byó

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego teminu.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zarnieszkania lub miejsce

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

mowa w § 7 ust, i ww. Rozporz ądzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprarłnionych

do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miŃ dotyczyó, złożone

przed notariuszem 1ub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub

miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust, 2

ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu ńożonego przez Wykonawcę,

Zarnawlający może zvłrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamięszkania ma osoba,

której dokument dotyczy, o udzielenię niezbędnych informacji dotyczących tego

dokumentu.
5, Wykonawca mający siedzibę na teĘĄorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do

osoby mającej miejsce zamies zkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której

dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym

mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozpotządzenia, w zakesie określonym w art.24 ust. 1 pkt

14 i 21 ustawy, ieżeli Zamawiającv wvmagał zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ ńożenia

tego dokumentu. Jeżęli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, któĘ
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem

zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 1ub gospodarczego

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 llst. 2 zdatie
pierwsze w-w. Rozporządzenia stosuje się.

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego

przez Wykonawcę, Zulawiający może zwrócić się do właściwych organów kaju,
w którym miejsce zamies zkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu,

Rozdział VIII: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, GWARANCJA
I RĘKOJMIA

2.

1. Termin wykonanta zamówienia: Wykonawca zrealiztlje zamóńenie w terminie nre

później niz do 20.12.2018 r.,Iicząc od dnia podpisania umowy.

Niezależnie od uprawnień z §,tułu rękojmi Wykonawca udzielli Zamawiającemu gwarancji

na przedmiot umowy na okres wskazany przez siebie w ofercie. Okres gwarancj i wynosi

nie mniej niż 24 mięsiące,licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego, Oferowany

okres gwarancj i stanowi jedno z kry,teriów oceny oferl.



Rozdział IX: WADIUM

l. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składarria ofeń:

- dla części I w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100)

- dla części II w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100)

- dla części III w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100)
Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.

2. Wadium może byó wnoszone:
1) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Zamańająaego

PKo BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredltowej (z tym, że potęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięźnym),
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w ań. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - pokój nr 22
(księgowość) Powiatowego Zarząda Geodezji, Kartografii, Katastru
i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, w dniach (pracujących) od
poniedziałku do piątku, w godzinach: 7:30-15:30.

3. Wadium może byó wniesione w j ednej lub kilku formach. W przypadku skladania ofeń
na kilka części w dokumencie wadialnym powinno być wprost wskazane, której części
ono doĘcry.

4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tl.tule przelewu
wyrażnie oznaczyć Wykonawcę wlloszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy
wadium jest wno szone ptzez pełnomocnika,/poŚrednika.

5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancj i bankowej, gwarancj i
ubezpieczeniowej l ub poręczenia:
1) dokument gwarancj i/poręc zenia sporządzony w języku obcym należy złożyó wraz

z tłumaczeniem najęzyk polski,
2) gwarancjelporęczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie

gwarancj i/poręc zeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji
sądów poIskich.

6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności
jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwarantalpotęczyciela (np. baŃu, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej

kwoty wadium nieodwo|alnie i bezrryarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiająoego
(beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistnińy
okoliczności, o których mowa w pkt 9, bez poIwietdzania tych okoliczności,

2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie moźe byó krótszy niż temin
związania oferLą.

7 . Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie
wadium w sposób nieprawidłowy.



8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym.

9. Za:nawialący zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

1) W),konawca. którego ofefia została w],brana:

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na waruŃach

okeślonl ch w ofercie.
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleźytego wykonania umowy,

c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe

z ptzyczyn 1eżących po jego stronie,

2) Wykonawca, w odpowiedzi na Wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy,

z przylzyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mo\ a w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia,

o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

1,0. Zamawialący zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznię po wyborze oferly

najkorzystniej szej lub uniewżnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego

ofefia została wybrana j ako najkorzystniej sza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 2.

l 1, Wykonawcy, którego ofeńa została wybrana jako naj korzystniej sz a, Zamawiający zwraca

wadium nięzwłocznlę po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego olaz
wniesieniu zabezpieczenia należ},tego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał olertę

przed upływem terminu składania oięr1.

13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono

wadium na podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego

ofefta została wybrana jako naj korzystniej sza. Wykonawca wnosi wadium w terminie

określonym przez Zamawialącego.
14. Na wniosek Wykonawcy, którego ofefta zostanie lznana za najkorzystniejszą

Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenta należ}tego

wykonania umowy.
15. Jężeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami

wynikaj ącymi z umowy rachunku baŃowego, na którym było ono przechowywane

pomniejszonym o kosźy prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za prze|ew

pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
16. W ofercie należy wpisaó nr konta, na które Zamańalący ma zwróció wadium

lub dołączyó do oferty upoważnienie do odbioru wadinm przez wskazaną osobę.



Rozdział X: WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I JEJ MODYFIKACJA,
SPOSOB POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCOW
ZZAMAWI^JĄCYM

l. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do

piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,

2.

-'_

Oświadczerria, wnioski, zawiadomienia oTaz informacj e Zamawiający

i Wykonawca przekazują pisemnie, z zastlzeżenlem pkt 3.

Stosownie do treści ań. 18 pkt 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy -
Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz.

l 020) (dalej: ,,Nowelizacja PZP") w przedmiotowym postępowaniu komunikacja

między Zamawiaj ącym a Wykonawcami odbywa się:

1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23

listopada 2012 t. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1113

zpóźn.zm.),
2) osobiście,
3) za pośrednictwem posłńca,
4) za pośrednictwem poczty elektronicznej,

5) za pośrednictwem flaxu.

Ieże|t Zamawlający lub Wykonawca przekazllą ww. oświadczenia, wnioski,

zawiadomienia oraz informacje faksem albo e-mailem, kńda ze stron na żądanie

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania

dokumentów faksęm lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca

olrzymń korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawialącego,

nięzależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zmtawiający nie

ponosi odpowiedzialności za niesprawne dzińanie urządzeń Wykonawcy.

Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma,

dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między

Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w j ęzyku polskim.

Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniej szej SIWZ.

Zamawi,ający wymaga, aby wszelkie pisma z.v/tapane z postępowaniem były
kierowane wyłącznie na ten adres.

Zamawiający nie przewiduje zwob.wania zebrania Wykonawców.
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest

p. Jarosław Antkiewicz, w godz, 07:30 - 15:30o tel./fax 61 426 46 88, e-mail:

i aroslaw.antkiewicz@powiat-gniezno.pl
Wykonawca może zvłrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający udzieli wyjaśnień nięzwłocznie, jednak nie póżniĄ niż na 2 dni przed

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści

SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa

połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4.

9.

5.

6.

1.

8.



l1.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania

wniosku, o któr}m mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyó udzielonych wyjaśnień,

Zamawiający moźe udzielió wyjaśnień albo pozostawió wniosek bez rozpoznania.

Przedłużęnie terrninu składania ofer1 nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,

o którym mowa w pkt 9.

12, Tręśó prĄań wraz z wyjaśnieniami Zamawiilący przekazile Wykonawcom, którym

przekazał SIWZ bez uj awniania żródła zapl,tania oraz udostępnia na stronie

intemetowej.
l 3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływęm terminu składania

oiert zmienió treść specyfrkacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę

treści SIWZ Zamawialący udostępnia na stfonie internetowej.

l 4, Jeźeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmiar. w oferlach,

Zamawiający przedłlża termin składania ofert i zamięszcza informację na stronie

intemetowej.

Rozdział XI: SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

1 . Wykonawca określa cenę za całość przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie

w ofercie ceny brutto.

2.

4.

3.

5.

Cena ofefiy wybranei przez Wykonawcę musi zawieraó wszelkie koszty niezbędne do

zręalizowania zamówienia wynikające wprost z SIWZ, jak również kosay, które nie

są w nich ujęte, a bez których nie można wykonaó przedmiotu zamówienia,

w szczególności w cenie należy uwzględnić wszelkie dodatkowe koszty, jakie

poniesie Wykonawca z tytdy naleĄĄej realizacji przedmiotu umowy.
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie

PLN.
Cena musi byó wyraźona w złotych polskich niezależntę od wchodzących w jej skład

elemęntów. Tak obliczona cena będzie brana pod \wagę przez komisję przetargową

w trakcie wyboru naj korzystniej szej oferty.

Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawió na podstawie art.

87 ust, 2 pkt. 2 ustawy spowoduje odrzucenie oferty.

Rozdział XII: SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

1. Oferlę należy ńożyć w sekretariacie Powiatowego Zarządu Geodezji, Karlografii,
Katastru i Nięruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, w terminie do dnia

16.11.2018 r., do godz. 8.30.

2. Za termin złożenia ofefty uwaźa się termin jej dotarcia do Zamańającego.
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.

l0,



4. Oferty będą podlegaó rej estracj i przez Zamavłiającego. Każda przyjęta oferta zostanie

opatrzona adnotacją określającą termin przyjęcia ofert, tzn. datę kalendarzową oraz

godzinę i minutę, w której została przylęta. Do czasu otwaIcia ofeń będą one

przechowywane w sposób gwaranĘący ich nienaruszalnośó. Otwarcie ofert odbędzie

się w dniu 16 1istopada 2018 r., o godz. 9:00 w Powiatowym Zarządzie Geodezji,

Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, pok. nr 19,

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyó.

5. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofeń poda kwotę, jŃą zamierza

przeznaczyć sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający poda informacje,

o których mowa w ań. 86 ust. 4 ustawy.

6. Niezwłocznie po otwarciu ofeń Zamawiający zamieści na stronie interrretowej

informacj e dotyczące:
- kwoty, jaką z amierza przeznaczyó na sfinansowanie zamówienia;
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferly w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okesu gwarancji i waruŃów
płatności zawartych w ofertach.

Rozdział XII: WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Wybór oferly naj korzystniej szej zostanie dokonany wedfug następujących krlteriów
oceny ofeft, dla wszystkich części zamówienia:

Lp. Nazwa krlterium Waga kryterium

1 Cena (C) 60%

2 Termin gwarancji (G) 40 0/n

S=C+G

a. cena- 60oń

Sposób przyznania puŃtów w kryterium ,,cena" (C):

nalniższa c ena o fer1o wa
C:

cena olertowa w ofercie ocenianej

x 100 pkt x znaczenię kq.terium 60%



b. termin gwarancii - 4070

Sposób przyznania punktów w kryterium ,,termin gwarancji" (G):

- jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin gwarancji w wymiarze minimalnym
24 miesięcy otrzyma 0 pkt w kqĄerium ,,termin gwararrcji"

- jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin gwarancji w wymiarze co najmniej

36 miesięcy otrzyma 20 pkt w kryterium ,,termin gwarancji"
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin gwarancji w wymiarze co najmniej

48 miesięcy otrzyma 40 pkt w kryterium ,,termin gwarancji"

2. Największa ilość punłtów (S) wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu

oferty za najkorzystniej szą.

3. Wykonawca pozostaje zwięany oferlą przez okres 30 dni.

4, Bieg terminu związania oferlą rozpoczyna się wraz z upłyłvem terminu składania

ofefi.
5. Zama:wiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste

omyłki rachuŃowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachuŃowych
dokonywanych poprawek) a takźe inne omyłki polegające na niezgodności oferty

z SIWZ (niepowodujące istotnych zmian w treści oferty), niezvłłocznie
zalviadamiając o tym Wykonawcę, którego ofeńa została poprawiona.

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeźeli zaistnieją przesłanki określonę w ar1. 89 ustawy.

7, Zamawiający wybierze ofertę naj korzystniej szą na podstawie kryteriów oceny ofert

określonych w SIWZ.
8. Niezwłocznie po wyborze naj korzystniej szej oferty Zamawiający poinformuje

wszystkich Wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 92 ustawy.

9. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy

Zamarł iający un ierł ażni postępowanie,

l0. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich

Wykonawców, którzy:
a. ubiegali się o udzielenię zamówienia - w przypadku unieważnienia

postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b. zloży|i oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu

składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

11, Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferly nie zostały wybrane, na ich
wniosek, złożone plzez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory,
programy komputerowe oraz inne podobne materiały.



12. Jeżęli w postępowaniu nie będzie moźna dokonaó wyboru naj korzystniej szej oferty

ze względu na Io, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,

Zamawialący wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do ńożenia
w tetminie określonym przez Zamawialącego ofert dodatkowych.

13. Wykonawcy, składaj ąc oferty dodatkowe, nie mogą zaoferowaó cen wyższych niż

zaoferowane w złożonych oferlach.

Rozdział XIV: ZAWARCIE UMOWY, ZABEZPIECZENIE
NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.Umowa.
1) Wykonawca ma obowipek zawtzeó umowę według wzoru, stanowiącego

załącznik nr 6 do SIWZ.
ż) Zawalla umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach

określonych w przepisach o dostępie do informacj i publicznej (art. 139 ust, 3

ustawy).

3) Umowa sporządzona została jako wzór dla całego postępowania. W przypadku

wygrania przez danego Wykonawcę jedynie części zamówienia w ostatecznię

podpisywanej umowie zostaną wykreślone postanowienia dotyczące części

zamówienia, których Wykonawca nie będzie realizował.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1) Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należ7tego wykonania

umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 5%o ceny całkowitej
podanej w ofercie.

2) Zabezpieczenie należl,tego wykonania umowy będzie sfuźyło pokryciu roszczeń

z tytułu niewykonania lub nienależfiego wykonania umowy.

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umo\ły możę byó wniesione

w: pieniądzu, poręczeniach baŃowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze

zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancj ach

ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa

w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4) Jeże|i zabezpteczenie na\eżytego wykonania umo\ły zostanie wniesione

w pieniądzu Zamawl,ający przechowa je na oprocentowanym rachunku

bankowym.



5) Ieżelt zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione

w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy

rachunku bankowego, na którym było ono przechowlłvane pomniejszonym

o koszty prowadzenia rachunłu oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na

rachunek Wykonawcy.
Zabezpieczenie moźe byó wniesione w jednej lub kilku formach.

W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancj i

bankowej, gwarancj i ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych

gwarancj i/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikaó:

a. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zal<ładl lbezpieczeń) do

zapłaty do wysokości okeślonej w gwarancji/poręczeniu kwoty,

nieodwołalnie i bezrvarunkowo, na pierwsze żądule Zamawiającego

(beneficjenta gwarancji/poręczenia) za*vierające oświadczenie, że

zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym

wykonaniem umowy,
b. termin obowiązywaniagwarancji/poręczenia.

W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji

baŃowej, gwarancj i ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenta te

podlegać muszą plawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń

będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów

polskich.
9) Zamawi,ający możę, na wniosek Wykonawcy, wyrazió zgodę na zmianę formy

wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości

zabezpieczenia bez zmniej szenia j ego wysokości.

6)

7)

8)

Rozdział XV: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub

mogą ponieść szkodę w w}łriku naruszenia przez Zamawiapcego przepisów ustawy,

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie

iskarga.

2 , Odwołanie przysługuj e wobec czynności :

1. Określenia waruŃów udziału w postępowaniu;

2. Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3. Odrzucenia oferty odwołuj ącego;
4, Opisu przedmiolu zamówienia:

5. Wyboru naikorzystniej szej oferty,



4.

3. Odwołanie wnosi się do Pręzesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym plzy pomocy wżnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równowżnego środka, spełniającego wymagania dla

tego rodzaju podpisu.

Odwołuj ący przesyła kopię odwołania Zamavłiającemu przed upływem terminu do

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapozlaó się z jego treścią przed

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamańający mógł zapoznaó się z treścią

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłulie jego kopii

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy lżyciu środków komunikacj i

elektronicznej.
5, Na orzeczenie Kraj owej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowanla

odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
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