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Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

  

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych 

 

w przetargu nieograniczonym pn: 

 

Dostawa usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej zasilania i klimatyzacji 

serwerowni CODGiK oraz wsparcia na oprogramowanie do monitoringu 
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I – Nazwa oraz adres Zamawiającego 

GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII 

00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 

e-mail: gugik@gugik.gov.pl;  www.gugik.gov.pl  

tel. +48 22 661 84 32, faks +48 22 628 34 67  

REGON: 012276098     NIP: 526-17-25-466 

II – Informacje ogólne 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 

oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego 

i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, Wykonawca może złożyć ofertę 

na jedną część, dwie lub na wszystkie części.  

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) 

podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych 

w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy Pzp., Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

III – Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej 

zasilania i klimatyzacji serwerowni CODGiK oraz wsparcia na oprogramowanie do 

monitoringu. Zamówienie obejmuje trzy części: 

Część 1 - przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostarczenie usług serwisowych dla 

infrastruktury sprzętowej klimatyzacji serwerowni CODGiK. Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia stanowi załącznik nr 1a do SIWZ. 
 

mailto:gugik@gugik
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Część 2 - przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostarczenie usług serwisowych dla 

infrastruktury sprzętowej monitoringu warunków środowiskowych oraz wsparcia na 

oprogramowanie do monitoringu. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi 

załącznik nr 1b do SIWZ. 
 

Część 3 - przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostarczenie usług serwisowych dla 

infrastruktury sprzętowej zasilania serwerowni CODGiK oraz wsparcia na oprogramowanie 

do monitoringu. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1c do 

SIWZ. 
 

2. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przy pomocy następujących kodów CPV: 

72611000-6  - Usługi w zakresie wsparcia technicznego 

Kategoria usług 7 

IV – Klauzule społeczne Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 
 

Zamawiający określa odrębnie dla każdej Części zamówienia wymagania związane  

z realizacją zamówienia stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy, dotyczące „klauzuli 

społecznej”: 

1) Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie musi zatrudniać w pełnym wymiarze 

czasu pracy na podstawie umowy o pracę, co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za: 

Część 1 dostarczenie usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej klimatyzacji 

serwerowni  

- koordynację i obsługę zgłoszeń dotyczących wsparcia technicznego. 

Część 2 dostarczenie usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej monitoringu 

warunków środowiskowych oraz wsparcia na oprogramowanie do monitoringu 

- koordynację i obsługę zgłoszeń dotyczących wsparcia technicznego 

Część 3 dostarczenie usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej zasilania serwerowni 

oraz wsparcia na oprogramowanie do monitoringu 

-koordynację i obsługę zgłoszeń dotyczących wsparcia technicznego 

1) Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać przez cały okres realizacji 

zamówienia, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez wskazaną osobę, 

Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej 

Wymagania Zamawiającego. Okresu niezbędnego do zatrudnienia innej osoby nie wlicza 

się do okresu za który naliczana jest kara umowna określona w §4 ust. 1 pkt. 5 wzoru 

umowy. 

2) Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia zwrócić się do 

Wykonawcy o przedstawienie dokumentów zatrudnienia, a Wykonawca ma obowiązek 

ją niezwłocznie przedstawić Zamawiającemu. 

 

IV – Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 
 

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie trzech lat od udzielenia 

przedmiotowego zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień 

uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego, których 

przedmiotem będzie dostarczenie usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej, 

określonej w każdej z części, tj.:  

Część 1 - dostarczenie usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej klimatyzacji 

serwerowni CODGiK; 

Część 2 - dostarczenie usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej monitoringu 

warunków środowiskowych oraz wsparcia na oprogramowanie do monitoringu; 

Część 3 - dostarczenie usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej zasilania serwerowni 

CODGiK oraz wsparcia na oprogramowanie do monitoringu.  
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Sposób realizacji prac w ramach zamówień uzupełniających odbywać się będzie na zasadach 

przewidzianych dla realizacji zamówienia podstawowego opisanych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 

Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień uzupełniających w poszczególnych 

częściach ustalona zostanie na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z 

metodyką przyjętą podczas szacowania zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem 

zmian cen rynkowych. 
 

V – Przewidywane zaliczki  

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 

VI – Termin wykonania zamówienia 

12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

VII – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

 spełnienia tych warunków  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i nie podlegają wykluczeniu  

na podstawie art. 24 ustawy Pzp.  

1) Wykażą się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie bez względu na liczbę części zamówienia, na które 

Wykonawca składa ofertę: co najmniej 2 (dwóch) usług, polegających na wsparciu 

serwisowym dla urządzeń chłodniczych lub zasilania awaryjnego o wartości nie 

mniejszej niż 30 000,00 PLN brutto każda. 

Uwaga: W przypadku gdy wymagane prace są częścią większych zamówień dotyczących 

szerszego zakresu prac, należy bezwzględnie podać tylko wartość dotyczącą 

wymaganego asortymentu prac i tylko te prace należy wymienić. 

VIII – Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy 

Pzp. 

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć:  

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi 

załącznik nr 4 do SIWZ; 

2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  

w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie – wzór wykazu wykonanych usług stanowi 

Załącznik nr 7 do SIWZ.  

UWAGA: Wykonawca w wykazie usług zobowiązany jest podać tylko te główne 

usługi, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 
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2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp, 

Wykonawca składa następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór oświadczenia w zakresie 

potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

3) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub 

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, przedkłada dokument wystawiony w 

kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

Uwaga: jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 

osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: 

1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; 

2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą 

podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta, potwierdzającą wysokość 

posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

3)  dokumenty dotyczące w szczególności: 
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a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy 

wykonaniu zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 4 odpowiada 

solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi 

winy. 

7. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, 

może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 

opisanego przez Zamawiającego warunku. 

8. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 

zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz brak podstaw do wykluczenia 

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

9.  Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 

jej prawdziwości. 

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

12.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

14. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których 

mowa w ust. 12. 

 

IX – Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnio-

nych do porozumiewania się z wykonawcami 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej. 

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną - e-mail 

dyr.generalny@gugik.gov.pl lub za pomocą faksu pod numerem +48 22 628 34 67. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na zasadach określonych w art. 38 ustawy Pzp, w takiej 

sytuacji Zamawiający dopuszcza formę pisemną lub faksową na numer  

+48 22 628 34 67. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem 

należy kierować na adres: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2,  

00-926 Warszawa z dopiskiem: 

GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII 

00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 

mailto:elzbieta.tomaka@gugik.gov.pl
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Korespondencja dotycząca przetargu na: 

 

Dostawa usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej zasilania  

i klimatyzacji serwerowni CODGiK oraz wsparcia na oprogramowanie  

do monitoringu 

BO-ZP.2610.11.2016.IZ 

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i do udzielania 

wyjaśnień dotyczących postępowania są:  

1) Arkadiusz Drewniak; faks +48 22 628 34 67; e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl 

2) Marek Szulc; faks +48 22 628 34 67; e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl 

X – Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

XI – Opis sposobu przygotowywania oferty 

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ 

i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

2. Warunki formalne sporządzenia oferty: 

1) oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu 

nośnika pisma nie ulegającego usunięciu; 

2) każda strona oferty wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę 

(osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika 

upoważnionego do reprezentowania Wykonawcy, oryginał pełnomocnictwa lub 

notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem kopia powinna być dołączona do 

oferty; 

3) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane i datowane 

własnoręcznie przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy; 

4) zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja 

stron powinna zaczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty; 

5) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 

6) kopie dokumentów muszą być podpisane za zgodność z oryginałem przez osobę 

(osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy; 

7) oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym 

opakowaniu z napisem: 

 

  ………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
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Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa     

 

OFERTA NA: 

„Dostawę usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej zasilania  

i klimatyzacji serwerowni CODGiK oraz wsparcia na oprogramowanie do 

monitoringu” 

BO-ZP.2610.11.2016.IZ 

 

„Nie otwierać przed 2.08.2016 r. godz. 12.30” 

 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można 

odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeśli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera 

pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie 

pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 

4. Upoważnienie do podpisania oferty powinno wynikać z dokumentów dołączonych do 

oferty, a w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, należy złożyć 

stosowne pełnomocnictwo. 

5. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonania, 

których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione 

w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 

6. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób 

nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7. Informacje te należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od 

pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA”. 

8. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, to znaczy: 

nazwy (firmy) Wykonawcy oraz adresu, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.  

9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,  

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył swoją ofertę na formularzu ofertowym 

(załącznik nr 3 do SIWZ) i dołączył wszystkie wymagane dokumenty określone 

w SIWZ. 

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. Zmiana oferty może być dokonana poprzez wycofanie złożonej 

oferty i złożenie nowej lub przez złożenie odrębnego oświadczenia, zmieniającego treść 

złożonej oferty, przy czym to oświadczenie powinno być złożone w taki sam sposób jak 

oferta, dodatkowo z określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”. 

 

XII - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 2.08.2016 r. o godz. 12:00. 
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2. Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji należy 

przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w 

Warszawie przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.08.2016 r., o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, pokój Nr 3108. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

XIII - Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania całości 

przedmiotu zamówienia. 

2. Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty 

niezbędne do realizacji zamówienia. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) , wpisana z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

4. Cena przez okres trwania umowy jest stała i nie podlega negocjacjom. 

5. 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. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

 

XIV - Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował z przy wyborze oferty  

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą wartość 

wyrażoną w punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny wymienionych poniżej. 

2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami: cena – 

90% i liczba prezentacji – 10% 
1) Zasady oceny według kryterium cena (C): 

a. ocena kryterium cena (C) będzie dokonywana na podstawie wypełnionego 

przez Wykonawcę formularza ofertowego; 

b. cena określa łączną wartość brutto (tj. z VAT) złożonej przez Wykonawcę 

oferty, wynikającej z uwzględnienia wszystkich kosztów jakie Wykonawca 

poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia; 

c. Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium cena (C) 

odpowiednią liczbę punktów; 

d. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 90 punktów, 

natomiast pozostali odpowiednio mniej punktów zgodnie z poniższym 

wzorem: 
 

90min 
i

C
C

C
P  

gdzie: 

PC – oznacza liczbę punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium 

cena (C), 
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Cmin – oznacza najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia 

spośród ważnych i nie odrzuconych ofert, 

Ci – oznacza cenę brutto oferty badanej. 

2) Zasady oceny według kryterium „Liczba prezentacji” (Pp): 

a. ocena kryterium Liczba prezentacji (Pp) będzie dokonywana na podstawie 

wypełnionego przez Wykonawcę formularza ofertowego; 

b. Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium Liczba 

Prezentacji (Pp) odpowiednią liczbę punktów; tj: 

2 prezentacje lub więcej - 10 pkt. 

1 prezentacja – 5 pkt.  

0  prezentacji 0 pkt. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą sumę, 

wyrażoną w punktach, zgodnie z poniższym wzorem: 

P = PC + Pp 

gdzie: 

P – oznacza liczbę punktów jaką otrzyma badana oferta, 

PC – oznacza liczbę punktów jaką otrzyma badana ofert za kryterium 

cena (C), 

Pp – oznacza liczbę punktów jaką otrzyma badana ofert za kryterium 

Liczba prezentacji (Pp) 

Prezentacje przeprowadzone będą dla grup maksymalnie 4 osób. Uczestnikami 

prezentacji będą wskazani przedstawiciele Zamawiającego. Zamawiający przez 

prezentację rozumie, że zostaną opisane przez Wykonawcę nowe wersje 

infrastruktury serwerowni i możliwy sposób ich implementacji u Zamawiającego. 

Prezentacja ma być przedstawiona w siedzibie Zamawiającego (max 4 

godziny).Pierwsza prezentacja zostanie przeprowadzona nie później niż 60 dni od 

dnia zawarcia umowy, druga prezentacja zostanie przeprowadzona nie wcześniej niż 

15 dni przed zakończeniem umowy 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę 

wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

5. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z Wykonawcą dotyczących złożonej 

oferty oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, z zastrzeżeniem 

art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

 

XV  - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 

zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;  

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne;  

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  
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4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie 

umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,  

o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę 

najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp, 

Kodeksu cywilnego, wymogami SIWZ i zapisami określonymi we wzorze umowy. 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 94 

ust. 2 pkt 1 lit. a, ust. 2 pkt 3, ust. 2 pkt 3 lit a oraz art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, 

albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

5. Wykonawca, będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający 

przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do Biuletynu Zamówień Publicznych. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba 

że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp. 

XVI – Wymagania dotyczące wadium 

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 

XVII – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zwanego dalej "zabezpieczeniem" w wysokości 5 % wartości brutto.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy.  

3. 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. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 

2 w banku: NBP Nr 17 1010 1010 0007 5213 91 20 0000  z dopiskiem „Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy Nr ref: BO-ZP.2610.11.2016.IZ 

4. O uznaniu przez Zamawiającego, że zabezpieczenie w pieniądzu wpłacono w 

wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek 

Zamawiającego a w innej formie - data złożenia w kasie Zamawiającego.  
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5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

6. 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.  

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.  

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

XVIII - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawiera- 

  nej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do 

podpisania Umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ, w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Wzór umowy po upływie terminu składania ofert nie podlega negocjacjom; złożenie 

oferty jest jednoznaczne z pełną akceptacją przez Wykonawcę wzoru umowy. 

XIX – Zmiany umowy 

1. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 144 ustawy przewiduje możliwość dokonania 

zmiany postanowień Umowy: 

1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy zaistnieje przerwa w realizacji 

Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

2) terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia innych przyczyn 

zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących 

niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania Umowy, 

3) zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, 

4) wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, nie wynikającego  

z winy Wykonawcy, 

5) zmian sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub 

wytycznych dotyczących ich realizacji, 

6) gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, w szczególności  

w przypadku: 

a) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu zamówienia; 

b) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa; 
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c) konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nie 

artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili 

zawarcia Umowy. 

7) zmian treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie 

realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może 

spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej 

realizacji Umowy, 

8) zmian wynikających z wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia losowego wywołanego 

przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec lub 

przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, w 

szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 

 

XX – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, zgodnie 

z działem VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego. 

4. 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. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

6. 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 za pomocą jednego ze sposobów 

określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 

czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców. 

8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane 

w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane 

w inny sposób. 
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9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na stronie internetowej. 

10. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 

XXI - Załączniki do SIWZ 

Załącznikami do SIWZ są: 

Załącznik nr 1a do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia część 1 

Załącznik nr 1b do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia część 2 

Załącznik nr 1c do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia część 3 

Załącznik nr 2 a do SIWZ - Wzór umowy załącznik część 1 

Załącznik nr 2 b do SIWZ-  Wzór umowy załącznik część 2 

Załącznik nr 2 c do SIWZ-  Wzór umowy załącznik część 2 

Załącznik nr 3a do SIWZ - Wzór formularza ofertowego część 1 

Załącznik nr 3b do SIWZ - Wzór formularza ofertowego część 2 

Załącznik nr 3c do SIWZ - Wzór formularza ofertowego część 3 

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z zakresu art. 22 ust. 1 ustawy  

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia z zakresu art. 24 ust. 1 ustawy  

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór wykazu osób 

 
 


