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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:466029-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
2016/S 253-466029

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
Warszawa
00-926
Polska
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Drewniak
E-mail: arkadiusz.drewniak@gugik.gov.pl 
Faks:  +48 226283467
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gugik.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.gugik.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługi utrzymania infrastruktury SIG.
Numer referencyjny: BO-ZP.2610.46.2016.IZ

II.1.2) Główny kod CPV
72250000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:arkadiusz.drewniak@gugik.gov.pl
http://www.gugik.gov.pl
www.gugik.gov.pl
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania administrowania i eksploatacji infrastruktury
programowo-sprzętowej składającej się na rozwiązanie SIG. Świadczenie usług z przedmiotu zamówienia
obejmuje zapewnienie operacyjnego utrzymania elementów infrastruktury w warstwach aplikacyjnej, szyny
usług, baz danych, storage, sieci oraz środowisk monitorowania i backupu poprzez realizację zadań i
aktywności z zakresu poszczególnych procesów zawartych w bibliotece dobrych praktyk zarządzania usługami
ITIL®.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania administrowania
i eksploatacji infrastruktury programowo-sprzętowej składającej się na rozwiązanie SIG. Świadczenie usług z
przedmiotu zamówienia obejmuje zapewnienie operacyjnego utrzymania elementów infrastruktury w warstwach
aplikacyjnej, szyny usług, baz danych, storage, sieci oraz środowisk monitorowania i backupu poprzez
realizację zadań i aktywności z zakresu poszczególnych procesów zawartych w bibliotece dobrych praktyk
zarządzania usługami ITIL®.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przejęcia utrzymania z zapewnieniem SLA / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji.
2. Prawo opcji polega na przedłużeniu świadczenia usługi utrzymania administrowania
i eksploatacji infrastruktury programowo-sprzętowej składającej się na rozwiązanie SIG, jednak nie dłużej niż 6
miesięcy od końca pierwotnej umowy.
3. Realizacja opcjonalnego przedmiotu zamówienia nastąpi po uprzednim przesłaniu przez Zamawiającego
informacji do Wykonawcy o uruchomieniu opcjonalnego przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w terminie przewidzianym prawem opcji
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5. W treści oświadczenia Zamawiający wskaże liczbę roboczogodzin, dla której chciałby skorzystać z prawa
opcji
6. Zamawiający informuje, że może nie skorzystać z prawa opcji w szczególności w przypadku nieuzyskania
środków finansowych na ten cel.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych,o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych
w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania,
zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów
wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art.24 ust.5 ustawy
Pzp. oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.. Wykonawca składa oświadczenie w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), celem potwierdzenia wykazania warunku o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu;. Zamawiający załącza do SIWZ Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – plik „JEDZ espd GUGiK [46].xml oświadczenia stanowiący
załącznik nr 4a do SIWZ, opracowany w oparciu o formularz ustanowiony w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust 3 dyrektywy
2014/25/UE; Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca sklada nastepujace dokumenty.
1) aktualny informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wobec
Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczeniem podatków lub opłat wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że wobec Wykonawcy
nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
4) 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. 5 pkt. 1 ustawy;
5) informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej:
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający przedkłada



Dz.U./S S253
31/12/2016
466029-2016-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 9

31/12/2016 S253
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 9

w załączeniu wzór Informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej stanowiący – załącznik
nr 6 do SIWZ. Zamawiający żąda załączenia do oferty Pełnomocnictwa (oryginał dokumentu) do podpisania
oferty, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające
jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą
zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie –
niezależnie w ilu częściach składa ofertę:
a. co najmniej 1 usługę o wartości minimum 1 000 000 PLN brutto, polegającą na utrzymaniu infrastruktury
informatycznej (programowo – sprzętowej), przy czym zamówienie związane było z utrzymaniem systemu
informatycznego opartego na koncepcji architektury zorientowanej na usługi (Service Oriented Architecture) z
wykorzystaniem koncepcji szyny usług (Enterprise Service Bus – ESB) zapewniającej integrację i komunikację
wewnętrznych i zewnętrznych systemów i aplikacji z wykorzystaniem standardowych usług sieciowych;
b. co najmniej 1 usługę, o wartości minimum 500 000 PLN brutto, w której skład wchodziło zarządzanie
zwirtualizowanymi środowiskami aplikacyjnymi;
c. co najmniej 1 usługę, o wartości minimum 500 000 PLN brutto, w której skład wchodziło zarządzanie
infrastrukturą sieciową, w tym urządzeniami NLB, urządzeniami bezpieczeństwa, routerami z BGP,
terminatorami VPN;
d. co najmniej 1 usługę, o wartości minimum 500 000 PLN brutto, w której skład wchodziło zarządzanie
infrastrukturą programową zapewniającą dostęp do zasobów systemów z wykorzystaniem SSO, VPN oraz
HTTPS, z jednoczesnym zapewnieniem rozliczalności i nadzorowania wprowadzanych zmian w konfiguracji i
infrastrukturze programowej;
e. co najmniej 1 usługi, o wartości minimum 500 000 PLN brutto, w której skład wchodziło zarządzanie
środowiskiem służącym do monitorowania co najmniej dostępności, parametrów systemowych oraz czasów
odpowiedzi dla co najmniej następujących obszarów: maszyny fizyczne (serwery, klatki blade, urządzenia
sieciowe, macierze dyskowe itp.), maszyny wirtualne oraz usługi biznesowe;
f. co najmniej 1 usługi, o wartości minimum 500 000 PLN brutto, w którego skład wchodziło zarządzanie
środowiskami bazodanowymi;
g. co najmniej 1 usługi o wartości minimum 500 000 PLN brutto, której przedmiotem była konfiguracja
narzędzia klasy ITSM oraz świadczenie usług utrzymania systemu z wykorzystaniem narzędzia klasy ITSM do
zarządzania procesami utrzymania systemu oraz narzędzi do monitorowania infrastruktury.
Uwaga:
Wyżej wymienione usługi mogą być wykonane w ramach jednego lub kilku odrębnych zamówień. W przypadku
wykazania wymienionych wyżej usług w jednym lub kilku zamówieniach Wykonawca musi określić w
wykazie wykonanych usług wartość brutto wymienionych wyżej usług (osobno wartość każdej usługi).Z treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. W przypadku
złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z
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którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg
średniego kursu NBP z dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na składanie ofert.
Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia, osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, w tym co najmniej:
a. koordynatora wdrożenia (co najmniej 1 osoba) posiadającego doświadczenie w prowadzeniu projektów oraz
wiedzę i umiejętności wynikające z posiadania certyfikatu PRINCE2 Foundation, poparte udziałem w minimum
dwóch projektach w roli koordynatora wdrożenia, przy czym przynajmniej jedne ze zrealizowanych projektów
musi być o wartości co najmniej 1 000 000 PLN brutto;
b. koordynatora Service Desk (co najmniej 1 osoba), posiadającego certyfikat ITIL Foundation lub równoważny
oraz wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania usługami, zarządzania utrzymaniem systemów
informatycznych oraz zapewniania ciągłości działania infrastruktur programowo-sprzętowych z wykorzystaniem
najlepszych praktyk zawartych w bibliotece ITIL lub równoważnych poparte udziałem w minimum dwóch
projektach w roli koordynatora serwisu, przy czym przynajmniej jedne ze zrealizowanych projektów musi być o
w.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Cd. sekcji III.1.3
wartości co najmniej 1 000 000 PLN brutto;
c. specjalisty ds. serwerów i warstwy aplikacyjnej (co najmniej 1 osoba), posiadającego wiedzę i doświadczenie
w zakresie instalacji, konfiguracji, strojenia, utrzymania i eksploatacji oprogramowania standardowego o
charakterze systemów operacyjnych, maszyn wirtualnych, min.:
i. utrzymania infrastruktury opartej na rozwiązaniach typu serwery kasetowe Blade,
ii. utrzymania infrastruktury serwerowej w architekturze x86 i x64,
iii. rozwiązań wirtualizacyjnych takich jak VmWare ESX lub równoważnych,
iv. administracji systemami z rodziny Windows,
v. administracji systemami z rodziny Linux (minimum Red Hat, CentOS, Ubuntu, Oracle Enterprise Linux),
vi. zarządzania oprogramowaniem middleware ESB,
poparte udziałem w minimum dwóch projektach jako specjalista ds. serwerów i warstwy aplikacyjnej, o łącznej
wartości co najmniej 500 000 PLN brutto;
d. specjalisty ds. baz danych (co najmniej 1 osoba), posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie
projektowania, konfigurowania, utrzymania, eksploatacji i optymalizacji baz danych, min.: zarządzania
oprogramowaniem RDBMS (minimum Oracle wraz z opcją Spatial, PostgresSQL, MySQL lub równoważne)
poparte udziałem, jako specjalista ds. baz danych, w minimum dwóch projektach o łącznej wartości co najmniej
500 000 PLN brutto;
e. specjalisty ds. pamięci masowych (co najmniej 1 osoba), posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie
instalacji, konfiguracji, utrzymania, eksploatacji warstwy storage, min.:
i. utrzymania infrastruktury storage opartej na macierzach dyskowych o dostępie blokowym
ii. utrzymania infrastruktury storage wykorzystującej sieciowe rozwiązania udostępniania danych (CIFS, NFS,
FTP) w szczególności IBM SoNAS lub równoważne, IBM Storwize lub równoważne,
poparte udziałem w roli specjalisty ds. pamięci masowych w minimum dwóch projektach o łącznej wartości co
najmniej 500 000 PLN brutto;
f. specjalisty ds. sieci (co najmniej 1 osoba), posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie utrzymania i
zarządzania infrastrukturą sieciową i spełniającego poniższe wymagania:
i. doświadczenie w administracji rozwiązaniami NLB,
ii. doświadczenie w administracji rozwiązaniami VPN,
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iii. doświadczenie w administracji sieciami core'owymi SAN opartymi na technologiach Infiniband, SCSI,
Fibrechannel,
iv. doświadczenie w administracji sieciami LAN opartymi o technologie Ethernet, VLAN,
v. doświadczenie w zarządzania urządzeniami typu brama ogniowa,
vi. doświadczenie w zarządzaniu systemami o charakterystyce wielkości – minimum 200 hostów i 3 sieci w
podziale na 3 strefy bezpieczeństwa
vii. wiedzę z zakresu utrzymania punktów stykowych z siecią Internet, w tym konfiguracji routerów
viii. doświadczenie w implementacji technicznej zdefiniowanych polityk bezpieczeństwa sieci,
ix. wiedza z zakresu obsługi sprzętowych modułów bezpieczeństwa HSM,
x. doświadczenie w administrowaniu infrastrukturą sieciową, poparte udziałem jako specjalista ds. sieci w
minimum dwóch projektach o łącznej wartości co najmniej 500 000 PLN brutto;
g. specjalisty ds. środowisk backupowych (co najmniej 1 osoba), posiadającego wiedzę i doświadczenie w
zakresie instalacji, konfiguracji, utrzymania i zarządzania środowiskami backupowymi poparte udziałem w
minimum dwóch projektach, jako specjalista ds. środowisk backupowych, o łącznej wartości co najmniej 500
000 PLN brutto;
h. specjalisty ds. szyny usług (co najmniej 1 osoba) posiadającego doświadczenie w instalacji i konfiguracji
szyny usług poparte udziałem w minimum dwóch projektach, jako specjalista ds. szyny usług, o łącznej wartości
co najmniej 500 000 PLN brutto;
i. operatorów Service Desk (co najmniej 3 osoby), podsiadających doświadczenie zawodowe w zakresie
realizowania działań związanych ze wsparciem użytkowników w ramach Service Desk, poparte udziałem jako
operator Service Desk w minimum dwóch projektach, w ramach których, w przynajmniej jednym z projektów
liczba użytkowników objęta wsparciem.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Cd. sekcji III.1.3
Service Desk przekraczała 500 użytkowników;
W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego niedopuszczalne jest wystąpienie tej samej osoby
kilkukrotnie w złożonych ofertach.
Wszelkie zmiany Umowy zostały określone we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/02/2017
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/02/2017
Czas lokalny: 12:30

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Poprzez 2 miesiące Zamawiający rozumie iż są one tożsame z 60 dniami.
IX. Wymagania dotyczęce wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
25 000 PLN – (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
— kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2014 poz. 1804 oraz 2015 poz. 978 i 1240).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy NBP rachunek nr: 17 1010
1010 0007 5213 9120 0000 z dopiskiem „Wadium nr referencyjny: BO-ZP.2610.46.2016.IZ
Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego.
5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innych formach niż w pieniądzu należy dołączyć do oferty w
taki sposób, aby Zamawiający swobodnie mógł w wyznaczonym terminie zwrócić Wykonawcy wadium.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Zamawiający zwraca wadium 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 Pzp.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
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10. 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.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, 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 ustawy Pzp, oświadczenia,
o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej
"zabezpieczeniem" w wysokości 5 % wartości brutto umowy dla każdej części zamówienia.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Cd. sekcji VI.3
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;

mailto:odwolania@odwolania.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
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 referencyjny BO-ZP.2610.46.2016.IZ.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.
5. 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.
6. Zamawiający zwróci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane.
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 % wysokości
zabezpieczenia.
8. Kwota, ta jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2016
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