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Załączniki: 

Załącznik Nr 1 -  Formularz ofertowy; 

Załącznik Nr 2: 

 Nr 2A – Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) - oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ustawy Pzp) oraz braku podstaw do 

wykluczenia (art. 24 ustawy Pzp). 

 Nr 2B  – Instrukcja wypełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)  

 Nr 2C – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej na podstawie art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23)  

UWAGA: Wykonawca składa załącznik Nr 2C w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 

ustawy) 

Załącznik Nr 3 – Istotne postanowienia umowy;  

Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) wraz z załącznikami; 

Załącznik Nr 5 – Wykaz usług; 

Załącznik Nr 6 – Wykaz osób; 

Załącznik Nr 7 – Wykaz narzędzi wyposażenia. 
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I. Dane Zamawiającego. 
 
1. Województwo Wielkopolskie 

z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 
NIP: 778-13-46-888 
Internet: http://www.umww.pl 
 

2. Adres do korespondencji:  
 
     Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
     Biuro Geodety Województwa,  
     ul. Kościuszki 95,  61-716 Poznań 
     tel: (61) 626 72 00 
     fax: (61) 626 72 01 
     e-mail: bgw.sekretariat@umww.pl 
 
3. Wszelkie pisma Wykonawcy winni kierować na adres wskazany w pkt. 2. 

Miejsce składania i otwarcia ofert wyszczególniono w Rozdziale XI SIWZ. 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 
 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  

art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, o 
wartości zamówienia przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy tj. powyżej kwoty 209.000 euro.  Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia w dalszej części tekstu określana będzie skrótem 
„SIWZ”. 

2. Rodzaj przedmiotu zamówienia: usługa. 
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem sprawy:  
BGW-III.272.2.2016. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym 
powoływać się na wyżej podane oznaczenie sprawy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny 
ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu (art. 24aa ustawy). 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia wraz z oznaczeniem wynikającym ze wspólnego 

słownika zamówień (CPV). 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest „Aktualizacja zasięgów zbiorów danych Bazy Danych 

Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla obszaru województwa wielkopolskiego na 
podstawie bazy państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów 
terytorialnych kraju (PRG), weryfikacja i uzgodnienie styków w zakresie wszystkich klas 
obiektów BDOT10k oraz aktualizacja zbiorów danych BDOT10k o wskazane inwestycje.” 
 

2. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące 
czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:  

http://www.umww.pl/
mailto:bgw.sekretariat@umww.pl
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a) pełnienie funkcji kierownika w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1629),  

Czynności  kierownika: 

 reprezentowanie Wykonawcy w relacji z Zamawiającym,  

 prowadzenie uzgodnień z Zamawiającym, 

 prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówienia, 

 organizacja pracy Zespołu Wykonawcy,  

 sporządzenie Planu realizacji zamówienia, w tym zakresu wykonywanych czynności i 

terminów ich realizacji dla poszczególnych powiatów, 

 pozyskanie niezbędnych danych do realizacji prac,  

 składanie comiesięcznych raportów, zgodnie z  rozdz. VII, pkt 2 SOPZ będących 

sprawozdaniem z postępu realizowanych prac oraz poprawności opracowywanych 

produktów dla poszczególnych powiatów, o których mowa w rozdz. VII, pkt 8 SOPZ, 

 nadzór nad postępem prac i jakością, 

 prowadzenie kontroli opracowania zgodnie z rozdz. IV pkt 6 SOPZ. 
 

b)  pełnienie funkcji specjalisty zespołu wykonawcy, który będzie wykonywał 
następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: kontrola 
wewnętrzna, merytoryczny nadzór, opracowywanie lub aktualizacje zbiorów 
bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), opracowywanie arkuszy 
mapy topograficznej. 

  
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ – SOPZ. 

 

4. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

     72300000-8 - usługi w zakresie danych  
 72320000-4 - usługi bazy danych 

72310000-1 - usługi przetwarzania danych 
 

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
      Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 360 dni od dnia podpisania umowy.  
 

V. Warunki udziału w postępowaniu.  

1. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2) ustawy, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą 
się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące:  

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
w wysokości co najmniej 200 000 zł, 

           b) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: 

 Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 



 

 

 
 

 
 

 

BGW-III.272.2.2016 

Aktualizacja zasięgów zbiorów danych Bazy Danych Obiektów 
Topograficznych (BDOT10k) dla obszaru województwa 
wielkopolskiego na podstawie bazy państwowego rejestru granic i 
powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG), 
weryfikacja i uzgodnienie styków w zakresie wszystkich klas  
obiektów BDOT10k oraz aktualizacja zbiorów danych BDOT10k o 
wskazane inwestycje 

 
 

 

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

 6 

okresie, wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również 

wykonuje należycie) co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na opracowaniu lub 

aktualizacji co najmniej 3 (trzech) zbiorów bazy danych obiektów 

topograficznych (BDOT10k), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych 

obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także 

standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 279, poz. 1642 ze 

zm.), przy czym dopuszcza się możliwość wykazania zrealizowanych usług 

opracowania w/w zbiorów BDOT10k w ramach różnych zamówień; przez zbiór bazy 

danych obiektów topograficznych rozumie się dane obejmujące jeden powiat; 

   

 Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również 

wykonuje należycie) co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na opracowaniu co 

najmniej 10 (dziesięć) arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 

2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów 

ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych, przy 

czym dopuszcza się możliwość wykazania zrealizowanych usług opracowania w/w 

map w ramach różnych zamówień; 

Uwaga: Wykonawca w wykazie usług zobowiązany jest podać tylko te usługi, które 

potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca wskazał usługi podając informację o zamawiającym oraz nazwę zrealizowanego 

zamówienia na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków.  

 

 Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które spełniają następujące 

wymagania: 

 

1) Kierownik prac, (co najmniej 1 (jedna) osoba, zatrudniona na umowę o pracę) 

w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (dalej: pgik): 

a) posiada wykształcenie wyższe; 

b) posiada uprawnienia zawodowe z zakresu "redakcja map", o których mowa w art. 43 

pkt 6 ustawy pgik: 

c) w ciągu ostatnich 5 (pięciu) latach przed upływem terminu składania ofert pełnił 

funkcję kierownika prac przy realizacji co najmniej 1 (jednej) zakończonej usługi 

polegającej na opracowaniu lub aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych 

(BDOT10k); 

d) w ciągu ostatnich 3 (trzech) latach przed upływem terminu składania ofert pełnił 

funkcję kierownika prac przy realizacji co najmniej 1 (jednej) zakończonej usługi 

polegającej na opracowaniu i redakcji standardowego opracowania kartograficznego 

– mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k . 
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Czynności  kierownika: 

 reprezentowanie Wykonawcy w relacji z Zamawiającym,  

 prowadzenie uzgodnień z Zamawiającym, 

 prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówienia, 

 organizacja pracy Zespołu Wykonawcy,  

 sporządzenie Planu realizacji zamówienia, w tym zakresu wykonywanych czynności i 

terminów ich realizacji dla poszczególnych powiatów, 

 pozyskanie niezbędnych danych do realizacji prac,  

 składanie comiesięcznych raportów, zgodnie z  rozdz. VII, pkt 2 SOPZ będących 

sprawozdaniem z postępu realizowanych prac oraz poprawności opracowywanych 

produktów dla poszczególnych powiatów, o których mowa w rozdz. VII, pkt 8 SOPZ, 

 nadzór nad postępem prac i jakością, 

 prowadzenie kontroli opracowania zgodnie z rozdz. IV pkt 6 SOPZ. 

 

 2) Specjaliści Zespołu Wykonawcy: 

1) co najmniej 1 (jedna) osoba, zatrudniona na umowę o pracę posiadająca łącznie: 

a) uprawnienia zawodowe z zakresu "redakcja map", o których mowa w art. 43 

pkt 6 ustawy pgik;  

b) doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed terminem 

składania ofert w wykonaniu co najmniej 2 (dwóch) zakończonych usług 

polegających na opracowaniu lub aktualizacji Bazy Danych Obiektów 

Topograficznych (BDOT10k),  
c) doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem 

składania ofert w wykonywaniu co najmniej 1 (jednej) usługi polegającej na 
opracowaniu i redakcji standardowego opracowania kartograficznego – mapy 
topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k. 

Czynności wykonywanie przez ww. osobę/y: kontrola wewnętrzna, merytoryczny 
nadzór, opracowywanie lub aktualizacje zbiorów bazy danych obiektów 
topograficznych (BDOT10k), opracowywanie arkuszy mapy topograficznej. 

 
2) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe niezbędne do 

realizacji zamówienia, tj. posiadającą uprawnienia zawodowe z zakresu 
„fotogrametria i teledetekcja” zgodnie z art. 43 pkt 7 ustawy pgik oraz posiadającą 
doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 5 (pięciu) latach przed terminem 
składania ofert przy realizacji usługi opracowania lub aktualizacji Bazy Danych 
Obiektów Topograficznych (BDOT10k). 

3) co najmniej 1 (jedna) osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe niezbędne do 
realizacji zamówienia, tj. posiadającą uprawnienia zawodowe z zakresu - 
geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, o 
których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy pgik oraz posiadającą doświadczenie zdobyte 
w okresie ostatnich 5 (pięciu) latach przed terminem składania ofert w realizacji 
usługi opracowania lub aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych 
(BDOT10k). 

 

Uwaga: W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego dopuszczalne jest 

wystąpienie określonej osoby tylko w jednej roli.  
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Zamawiający będzie wymagał od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób 

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych, numeru uprawnień zawodowych i doświadczeniu tych osób. 
Wykonawca może proponować zmianę osób wykonujących przedmiot zamówienia, 
zmiana taka jest możliwa jedynie w przypadku  śmierci, choroby, utraty uprawnień lub 
innych zdarzeń losowych dotyczących tej osoby i wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego. Nowa osoba musi spełniać co najmniej wymagania dla osoby 
zastępowanej, określone w SIWZ. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany 
osoby wykonującej przedmiot zamówienia, jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje 
należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest zmienić osobę 
wykonującą przedmiot zamówienia, zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie 
wskazanym we wniosku Zamawiającego, pod rygorem uznania Umowy za nienależycie 
wykonaną. Zmiana osób wykonujących przedmiot zamówienia nie wymaga zawarcia 
aneksu do Umowy – będzie uznana za skuteczną po pisemnym poinformowaniu o tym 
fakcie Zamawiającego i uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

 Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia 
następującymi urządzeniami technicznymi: co najmniej trzema stacjami 
redakcyjnymi GIS/CAD wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi 
zasobami.  

Pod pojęciem stacja redakcyjna rozumie się środowisko komputerowe umożliwiające: 

 wizualną edycję opracowania rastrowego, 

 wektoryzację, 

 kontrolę poprawności topograficznej, 

 współdziałanie z relacyjną bazą danych. 

Na potwierdzenie spełniania opisanych powyżej warunków Zamawiający będzie żądał 
dokumentów określonych w Rozdziale VI ust. 1 pkt. b) - e) SIWZ. 

Va. Podstawy wykluczenia. 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 
23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 5, 6 i 8 ustawy. 
2. W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu Zamawiający będzie żądał dokumentów 
określonych w Rozdziale VI ust. 2 SIWZ. 

 
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków  udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 
 
Oświadczenia składane są w oryginale. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów 
albo kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą zostać poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę, z tym jednak zastrzeżeniem, że dla pełnomocnictw 
obowiązuje forma oryginału albo uwierzytelniona notarialnie kopia. 
 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

Zamawiający wymaga przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów: 

a) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – zgodnie z Załącznikiem nr 
2A do SIWZ (składane razem z ofertą w formie pisemnej). 

b) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
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przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
Zamawiającego. (składany na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona). 

c) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, usług w okresie ostatnich odpowiednio 3 lub 5 latach przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na 
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających 
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie 
z Załącznikiem nr 5 do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego – będzie 
obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona). 

d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ (składany na wezwanie 
Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona). 

e) wykazu narzędzi dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia 
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - 
zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego – 
będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona). 

Dowodami, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt. c) SIWZ są:  
1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 

były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, 

2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa 
powyżej, 

3) w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

 
W przypadku gdy dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt. b) i c) SIWZ zawierać będą 
kwoty wyrażone w innej walucie niż złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania 
warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na złoty (z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski 
z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to 
według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych. Ten sam kurs 
Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu innych danych finansowych. 
  

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania 
o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 
1 i 5 ustawy (Rozdział Va ust. 1 SIWZ) należy na wezwanie Zamawiającego, pod 
rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 
  
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, 
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w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu;  

d) aktualny na dzień złożenia 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 (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę; 

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku 
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;  

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;  

g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu 
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie 
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;  

h) oświadczenia 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. z 2016 r. poz. 716);  

i) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

UWAGA: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie 
internetowej (art. 86 ust.5 ustawy). 
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Informacje, o których mowa w oświadczeniach Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 
2014/24/UE w części dot. podstaw wykluczenia, natomiast w odniesieniu do 
Rozdziału VI ust. 2 pkt g) zgodnie z wytyczną zawartą w Uwadze. 
 
Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

- Formularz ofertowy – według Załącznika nr 1 do SIWZ, 

- dokument potwierdzający wniesienie wadium, 

- dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy 
do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo 
powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie 
kopii. 

- w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w Rozdziale Va SIWZ oraz 
wykazania spełnienia warunków udziału określonych w Rozdziale V SIWZ 
wykonawca składa oświadczenie: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – 
oświadczenie aktualne na dzień składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego 
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w zakresie wskazanym 
przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ – wypełnione i podpisane 
przez wykonawcę, który stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego z wykorzystaniem wzoru – Załącznik Nr 2A do 
SIWZ.   

3. 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 postępowaniu składa także jednolite 
dokumenty dotyczące tych podmiotów. 

4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub sytuacji 
finansowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może 
żądać dokumentów, które określają w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
4) 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; 

4.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia                                      
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych Rozdziale VI ust. 2                     
lit. a) – h).  

4.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych                              
w Rozdz. VI ust. 2 lit. a) – h), dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza 
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powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego 
zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy. 

5. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące 
podwykonawców.  

 
UWAGA: 

1)  Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane                                
są w oryginale; 

2)  Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których 
mowa w pkt 1), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem; 

3)  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio: 
- wykonawca,  
- podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,  
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 
- podwykonawca,  
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

4)  Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej.  

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity 
dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

      Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje 
zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

7. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) 
ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się 
odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, 
Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

8.   Wykonawcy zagraniczni. 
a. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej  Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia (dalej jako „rozporządzenie”): 
pkt 1 rozporządzenia – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, 
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 
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właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 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. 1 pkt 13, 
14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy;  

 pkt 2–4 rozporządzenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym 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 ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu,  

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
2)  Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b rozporządzenia, powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

3)  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 1, 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 za-mieszkania 
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 rozporządzenia 
stosuje się. 

 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu. 

5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 
odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozp., 
składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy.  

                 Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 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 lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 
Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się. 

6) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu.  
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9. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących 
wszelkich przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów lub oświadczeń.  

10. Art. 26 ust. 3 i 4 ustawy ma również zastosowanie w odniesieniu do listy podmiotów 
należącej do tej samej grupy kapitałowej lub do informacji o należeniu do niej 
(Załącznik Nr 2C do SIWZ). 

11. Na podstawie art. 26 ust. 1, ustawy Pzp, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, 
którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych  na 
podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa  
w art. 25 ust. 1. 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza ponadto formę 
porozumiewania się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. poczty 
elektronicznej), przy czym w ten sposób przesłane oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje muszą zostać potwierdzone pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca 
przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu poczty 
elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

 
1. Zamawiający nie dopuszcza wyłącznego przekazywania oświadczeń lub 

dokumentów pocztą elektroniczną bez skutecznego zachowania formy pisemnej. 
Oświadczenia, dokumenty, oferty w tym ich uzupełnienia, poprawienia, wyjaśnienia 
– o których mowa w art. 26 ust. 2 f i ust. 3 ustawy jednak – pod rygorem 
nieważności – muszą zostać złożone w formie pisemnej. 
 

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  
 

 w sprawach merytorycznych wyjaśnień udziela: 

 Dorota Traczyk, Biuro Geodety Województwa, ul. Kościuszki 95,  61-716 Poznań 
tel. (61) 626 72 07, w godz. 800 – 1500  
e-mail: dorota.traczyk@umww.pl  (od poniedziałku do piątku); 
 

 Alicja Hornik, Biuro Geodety Województwa, ul. Kościuszki 95,  61-716 Poznań 
tel. (61) 626 72 06, w godz. 800 – 1500  
e-mail: alicja.hornik@umww.pl  (od poniedziałku do piątku); 
 

 w sprawach formalnych wyjaśnień udziela:  

Maciej Hoffman, Biuro Zamówień Publicznych, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 
tel. 61 626 70 83  w godz.: 800 – 1500 

e-mail: maciej.hoffman@umww.pl  (od poniedziałku do piątku); 

3. Zapytania dotyczące SIWZ muszą być kierowane zgodnie z formą przewidzianą w ust. 1 
z adnotacją: „Zapytania – przetarg nieograniczony pn.: „Aktualizacja zasięgów zbiorów 

mailto:dorota.traczyk@umww.pl
mailto:alicja.hornik@umww.pl
mailto:maciej.hoffman@umww.p
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danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla obszaru 
województwa wielkopolskiego na podstawie bazy państwowego rejestru granic i 
powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG), weryfikacja i 
uzgodnienie styków w zakresie wszystkich klas obiektów BDOT10k oraz 
aktualizacja zbiorów danych BDOT10k o wskazane inwestycje”. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 
6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku 
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SIWZ. 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę treści Zamawiający 
zamieści na stronie internetowej Zamawiającego. 

10.  Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. 

11.  Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych 
informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, 
zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej                                 
w dyrektywie. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej. 

12. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian 
w treści oferty -  niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

 
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście 

tysięcy złotych 00/100) wniesionym przed upływem terminu składania ofert. 

2. Wadium może być wniesione w formach  przewidzianych w art. 45 ust.6 ustawy, tj. w : 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359.) 

3. Uwaga: dokument gwarancji, poręczeń winien zawierać wyszczególnione warunki 
zapłaty kwoty wadium Zamawiającemu (utraty wadium przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego), tj. gdy:   
a) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 

 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe,                                 
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; 

b) Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a,               
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o 
którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

4. Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy przez cały okres związania  
ofertą. 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: PKO Bank Polski S.A I Oddział/Poznań, numer konta  47 1020 4027 
0000 1502 0400 8058.  

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna, iż będzie ono 
wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego 
przed upływem terminu składania ofert. Na poleceniu przelewu należy zamieścić 
adnotację: „dotyczy przetargu – numer sprawy BGW-III.272.2.2017”, 

7. Potwierdzeniem wniesienia wadium w jednej z form określonych w ust. 2, litery b, c, d i e 
jest oryginalny dokument banku, ubezpieczyciela lub poręczyciela, wystawiony na: 
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu, ul. Kościuszki 95 w Poznaniu, Biuro Geodety 
Województwa, z oznaczeniem, iż „dotyczy przetargu – numer sprawy BGW-
III.272.2.2017, złożony w  pokoju nr 102 – I piętro, przed upływem terminu 
wyznaczonego na dzień składania ofert. 

8. Kopia dokumentu, o którym mowa w pkt. 7, poświadczona za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę, powinna być dołączona do oferty. 

9. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w jednej lub kilku z wybranych przez siebie 
form, o których mowa wyżej w ust. 2 ppkt. a) do e) SIWZ.  

10. Zamawiający, odrzuca ofertę, która nie była zabezpieczona wadium. 

11. Zamawiający dokona zwrotu wadium: 

a. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy; 

b. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
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12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

13. W przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a oraz ust. 5 ustawy, Zamawiający 
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, tj. gdy: 

a. Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy 
w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

c. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

d. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z 
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, lub 
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co powodowało 
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

 

IX. Termin związania ofertą. 

W niniejszym postępowaniu termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia składania ofert. 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.  

2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, 
pismem czytelnym, trwałym środkiem pisarskim.  

3. Dokumenty składające się na ofertę należy składać w formie oryginałów lub kopii 
poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.  Oświadczenia należy składać wyłącznie 
w formie oryginału. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Poświadczenia za zgodność z 
oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub 
sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, którego każdego 
z nich dotyczą. 

Niezależnie od powyższego zastrzeżenia, pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie 
oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 
język polski.  

5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w wersji elektronicznej. 
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7. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych 
przed dniem 18 kwietnia 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez 
centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r., oświadczenia, w tym 
jednolity europejski dokument zamówienia, składa się zgodnie z wzorem 
standardowego formularza w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, który stanowi 
Załącznik nr 2A do SIWZ. 

8. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych 
przed dniem 18 października 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez 
centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r.:  
1) komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia                      
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 ze 
zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1030);  

2) jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania;  

9. Oferta winna zawierać, co najmniej następujące informacje: 

 dane o Wykonawcy (nazwę Wykonawcy, NIP, dokładny adres, telefon, e-mail), 

 przedmiot oferty, 

 cenę brutto przedmiotu oferty podaną w złotych polskich; cena brutto (to jest 
z podatkiem VAT) powinna obejmować wykonanie całego przedmiotu zamówienia, 

 wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podanie firm podwykonawców 

 szczegółowy wykaz załączonych dokumentów. 

Wykonawca w ramach oferty może wypełnić formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 1 do SIWZ albo sporządzić własny, z zastrzeżeniem zakazu zmian 
merytorycznych zapisów ww. wzoru. Zapis ten dotyczy również pozostałych załączników 
do SIWZ, które stanowią wzory wymaganych dokumentów..  

10. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 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 za zgodność z oryginałem kopię stosownego 
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy. 

11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
(osób) podpisującej ofertę. Brak podpisu skutkować będzie odrzuceniem oferty.  

12. Karty oferty powinny być spięte w sposób gwarantujący jej trwałość. Zaleca się 
ponumerowanie zapisanych stron.  

13. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający 
nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty przetargowej. 
Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną część stanowią 
załączniki. 
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14. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 
zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.  

15. Oferty nie odpowiadające zasadom określonym w ustawie oraz nie spełniające wymagań 
ustalonych w niniejszej SIWZ zostaną odrzucone. 

16. Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 
kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu 
otwarcia ofert. 

17. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej 

ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 

r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.). W takim przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną 

część oferty oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną 

tajemnicę przedsiębiorstwa, np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu 

oznaczonym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać”. Zamawiający nie 

ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, o 

których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane  oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

18. Oferty złożone po terminie, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 

19. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy  
ul. Kościuszki 95 w Poznaniu w Biurze Geodety Województwa, pok. 102, piętro I,  
w terminie do dnia 15.03.2017 r., do godz. 11:00.  

2. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem: 
 

„Oferta w przetargu nieograniczonym pn. 
Aktualizacja zasięgów zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych 

(BDOT10k) dla obszaru województwa wielkopolskiego na podstawie bazy 
państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju 

(PRG), weryfikacja i uzgodnienie styków w zakresie wszystkich klas obiektów 
BDOT10k oraz aktualizacja zbiorów danych BDOT10k o wskazane inwestycje” 

znak sprawy BGW-III.272.2.2016 
 

Nie otwierać przed  15.03.2017 r., godz. 11:15” 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.03.2017 r.. o godz. 11:15 w siedzibie 
Zamawiającego przy ul. Kościuszki 95 w Poznaniu w Biurze Geodety Województwa, 
pok. 103, piętro I. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym 
zakresie dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją „zmiana” lub 
„wycofanie” oferty. 

5. W przypadku zmiany treści oferty Wykonawca zamieszcza dokumenty zawierające 
zmienioną treść w kopercie opisanej w sposób przewidziany w pkt 2 z dopiskiem 
„ZMIANA”. 
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6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 

a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca, określając cenę oferty, uwzględnia w niej wszystkie koszty wykonania 
Zamówienia. 

2. W ofercie należy podać: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto realizacji 
zamówienia (z podatkiem VAT) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom  
określonym w ustawie i spełniają wymagania określone w SIWZ. 

4. Cena oferty (i wszystkie jej składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczeń 
Wykonawcy z Zamawiającym) powinna być wyrażona w polskich złotych z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi. Nie 
dopuszcza się zaokrągleń poprzez odrzucenie miejsc po przecinku. 

5. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie.  

6. Cena oferty musi obejmować pełny zakres wykonania przedmiotu niniejszego 
zamówienia. 

7. Cena jest wartością ryczałtową. 

8. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust.2 
ustawy). 

9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie zawierała rażąco niską cenę lub koszt w 
stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 89 ust.1 pkt. 4 ustawy). 

10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

11. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta              
z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć                               
na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę                  
do ceny najkorzystniejszej oferty (art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp).  
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XIII. Opis kryteriów wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami: 

a) Cena – waga kryterium 60%, 

b) Okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi - waga kryterium 10%, 

c) Liczba osób, zatrudnionych na umowę o pracę, którymi dysponuje lub 
będzie dysponował Wykonawca na etapie realizacji zamówienia ponad 
wymagania minimalne określone w Rozdziale V SIWZ (specjaliści zespołu 
wykonawcy) – waga kryterium – 30%. 

 
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów 

oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

 

3. Sposób obliczenia punktów: 

Lp. Opis kryteriów 
Waga 
(%) 

Sposób oceny 

1. Cena  60 

Ilość punktów (Pc) za to kryterium zostanie wyliczona wg 
wzoru: 
 

Pc = (C_min / C_oferty) x 60 pkt 

 gdzie: 

Pc - ilość punktów dla kryterium cena  
C_min – najniższa cena brutto spośród ofert 
niepodlegających odrzuceniu, 

C_oferty – cena brutto ocenianej oferty, 

2. 
Okres gwarancji oraz 
rozszerzonej rękojmi za 
wady 

10 

Ilość punktów (Pg) za to kryterium zostanie przyznana 
według następujących zasad: 

 0 pkt - za zaproponowanie w ofercie okresu gwarancji 
oraz rozszerzonej rękojmi za wady 36 miesięcy, 

 5 pkt - za zaproponowanie w ofercie okresu gwarancji 
oraz rozszerzonej rękojmi za wady od 37 miesięcy do 48 
miesięcy,  

 10 pkt - za zaproponowanie w ofercie okresu gwarancji 
oraz rozszerzonej rękojmi za wady od 49 miesięcy do 60 
miesięcy.  

Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał oferowany 
okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady w 
pełnych miesiącach (jednostka czasu nie mniejsza niż 
miesiąc). 
Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres 
gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady wynosi 
36 miesięcy licząc od daty pozytywnego (bez uwag)  
końcowego odbioru.  
Za zaproponowanie w ofercie gwarancji oraz rozszerzonej 
rękojmi za wady poniżej 36 miesięcy oferta zostanie 
odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ zgodnie z art. 89 
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ust. 1 pkt 2. 
Uwaga: Gwarancja oraz rozszerzona rękojmia za wady 
udzielana jest w ramach wynagrodzenia, a Wykonawcy nie 
będzie należne jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie z 
tytułu wykonania ww. świadczeń. 

 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 

Liczba osób, 
zatrudnionych na 
umowę o pracę, 
którymi dysponuje lub 
będzie dysponował 
Wykonawca na etapie 
realizacji zamówienia 
ponad wymagania 
minimalne określone 
w Rozdziale V SIWZ 
(specjaliści zespołu 
wykonawcy) 

30 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na etapie realizacji 
zamówienia dysponował osobami (specjalistami zespołu 
wykonawcy), zatrudnionymi na umowę o pracę, które 
posiadają łącznie: 

a) uprawnienia zawodowe z zakresu "redakcja map", o 

których mowa w art. 43 pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne,  

b) doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat 

przed terminem składania ofert w wykonaniu co 

najmniej 2 (dwóch) zakończonych usług polegających 

na opracowaniu lub aktualizacji Bazy Danych Obiektów 

Topograficznych (BDOT10k),  
c) doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 3 (trzech) 

lat przed terminem składania ofert w wykonywaniu co 
najmniej 1 (jednej) usługi polegającej na opracowaniu i 
redakcji standardowego opracowania kartograficznego 
– mapy topograficznej w skali 1:10000 na podstawie 
BDOT10k. 

Zamawiający będzie przyznawał po 6 punktów za każdą 
kolejną osobę ponad wymagania minimalne określone w 
Rozdziale V SIWZ (specjaliści zespołu wykonawcy), którą 
dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca na etapie 
realizacji zamówienia; maksymalna ilość punktów – 30. 
UWAGA! osoby którymi dysponuje lub będzie dysponował 
Wykonawca na etapie realizacji zamówienia ponad wymagania 
minimalne muszą również zostać wymienione w Załączniku nr 6 
do SIWZ. 

 
Całkowita liczba punktów (P) = 100 pkt. 
 

P = Pc + Pg + Pl  

gdzie: 
P – całkowita liczba punktów 
Pc – cena  
Pg – okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady 
Pl – liczba osób, zatrudnionych na umowę o pracę, którymi dysponuje lub będzie dysponował 
Wykonawca na etapie realizacji zamówienia ponad wymagania minimalne określone 
w Rozdziale V SIWZ (specjaliści zespołu wykonawcy). 

4. Punkty przyznane w każdym z podkryteriów zostaną zsumowane. 

5. Maksymalna, łączna ilość punktów, jaką oferta może uzyskać w wyniku oceny wynosi 
100. 

6. Punkty obliczone zostaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
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7. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą (łączną) liczbę punktów.  

8. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym 
w ustawie i spełniają wymagania określone w SIWZ. 

 
XIV. Formalności po wyborze oferty przed zawarciem umowy. 

1. Zamawiający po wyborze oferty niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, 
którzy złożyli oferty o: 

a) 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, 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności 
lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

d) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

e) unieważnieniu postępowania  
-  podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach 
określonych w art. 94 ustawy. 

3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie 
i miejscu zawarcia umowy. 

4. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może 
zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy zobowiązane są posiadać ze 
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający w oparciu o art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych żąda od 
wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zwanego dalej zabezpieczeniem. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
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4. Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokości: 
10% ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie 

5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej,  
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) 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. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczania w formach innych niż 
wymienione powyżej. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj. 47 1020 4027 0000 1502 0400 8058. 

8. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający uznaje za skuteczne, jeżeli jest 
ono wniesione tj. znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego – data uznania 
rachunku Zamawiającego - przed upływem terminu zawarcia umowy. 

9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

10. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu w dokumencie 
stanowiącym zabezpieczenie musi być zapis, iż poręczyciel/ gwarant zobowiązuje się 
bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie beneficjenta, do zapłaty pełnej kwoty 
zabezpieczenia na jego rzecz w terminie do 30 dni oraz m.in. określenie kwoty 
poręczenia, wskazanie gwaranta poręczenia, wskazanie beneficjenta poręczenia, 
nieodwołalność poręczenia. 

11. Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane 
w protokole odbioru podpisanym przez Strony umowy. Zaś 30% wniesionego 
zabezpieczenia Wykonawca pozostawi na poczet zabezpieczenia roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady, które zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy. 

Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.  

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

1. 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. 

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w 
sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały 
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przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub 
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;  

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest 
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8;  

4.   W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art.180 ust. 4 ustawy). 

8.   Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

9.   Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 


