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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII 
00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 
e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl; www.gugik.gov.pl  
tel. +48 22 661 84 32, faks +48 22 628 34 67 
NIP: 526-17-25-466  REGON: 012276098 

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, z późn. zm.), zwanej dalej 
„ustawą Pzp”. 

2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie 
Zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: 
www.gugik.gov.pl.  

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

4. Zamawiający podzielił zamówienie na 29 części od nr 13 do 41 

5. Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych na sześć części zamówienia   
z zastrzeżeniem, że Wykonawca może złożyć ofertę:   

a) maksymalnie na trzy części zamówienia dowolnie wybrane spośród części od 13 do 
części 27  

oraz 

b) maksymalnie na trzy części zamówienia dowolnie wybrane spośród części od 28 do 
części 41 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

8. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 

9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

10. Na podstawie art. 169 – 171a ustawy Pzp będzie przeprowadzona kontrola uprzednia 
przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

11. Zamówienie zrealizowane będzie w ramach projektów: 

1) K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu; 

2) ZSIN–Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II.  

12. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. może unieważnić postępowanie  
o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający 
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zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały 
mu przyznane. 

13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

14. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę 
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom  
i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców – zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza ofertowego. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia podzielony został na 29 części (13-41). Numeracja części 
stanowi kontynuację numeracji przyjętej w zamówieniu nr referencyjny  
BO-ZP.2610.14.2016.KN.ZSIN II. K-GESUT. 

Lp. 
Część 

zamówienia 

w
oj

ew
ód

zt
w

o 

powiat 
Zakres prac 

[EGIB / GESUT] 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 13 

w
ar

m
iń

sk
o-

m
az

ur
sk

ie
 

iławski, nowomiejski  EGIB  

2 14 bartoszycki, lidzbarski, elbląski EGIB  

3 15 nidzicki, olsztyński, piski EGIB  

4 16 giżycki, ełcki EGIB  

5 17 węgorzewski, olecki, gołdapski EGIB 

6 18 
szczycieński, kętrzyński, mrągowski, 
działdowski 

EGIB 

7 19 braniewski, ostródzki, m. Elbląg EGIB 

8 20 

w
ie

lk
op

ol
sk

ie
 

średzki, chodzieski EGIB  

9 21 pleszewski, jarociński, śremski EGIB  

10 22 

św
ię

to
kr

zy
sk

ie
 

m. Kielce, kielecki, jędrzejowski EGIB  

11 23 ostrowiecki, opatowski, sandomierski EGIB  

12 24 
konecki, skarżyski, starachowicki, 
włoszczowski 

EGIB  

13 25 buski, kazimierski, pińczowski, staszowski EGIB  

14 26 

śl
ąs

ki
e bielski, Czechowice- Dziedzice (obszar 

miejski, obszar wiejski), żywiecki 
EGIB  

15 27 cieszyński, m. Cieszyn, m. Bielsko-Biała EGIB  

16 28 

w
ar

m
iń

sk
o-

m
az

ur
sk

ie
 

iławski, nowomiejski  GESUT 

17 29 bartoszycki, lidzbarski, elbląski GESUT 

18 30 nidzicki, olsztyński, piski GESUT 
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19 31 giżycki, ełcki 
GESUT 

 

20 32 

w
ie

lk
op

ol
sk

ie
 średzki, chodzieski GESUT 

21 33 pleszewski, jarociński, śremski GESUT 

22 34 

św
ię

to
kr

zy
sk

ie
 m. Kielce, kielecki, jędrzejowski GESUT 

23 35 ostrowiecki, opatowski, sandomierski GESUT 

24 36 
konecki, skarżyski, starachowicki, 
włoszczowski 

GESUT 

25 37 buski, kazimierski, pińczowski, staszowski GESUT 

26 38 

śl
ąs

ki
e 

cieszyński, m. Cieszyn, m. Bielsko-Biała GESUT 

27 39 
Czechowice- Dziedzice (obszar miejski, 
obszar wiejski), bieruńsko-lędziński,  
m. Jaworzno 

GESUT 

28 40 będziński, m. Sosnowiec, m. Tychy GESUT 

29 41 m. Dabrowa-Górnicza GESUT 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) w częściach 13-27 - usługi dotyczące realizacji zadania, określonego w projekcie 
ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – 
Faza II, dotyczącego dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków do 
wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach celem włączenia 
tych baz do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, o którym 
mowa w art. 24b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne  
i kartograficzne (Dz.U. 2016, poz. 1629, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pgik”, 
poprzez: 

a) modernizację EGiB w wybranych jednostkach ewidencyjnych i obrębach 
ewidencyjnych,  

b) aktualizację (konwersję) danych EGiB, dotyczących jednostek ewidencyjnych  
i obrębów ewidencyjnych, które nie będą objęte modernizacją EGiB 

c) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez 
Wykonawcę zbiorów danych EGiB, które może zostać zlecone w ramach 
opcji; 

2) w częściach 28-39 i 41- realizację zadania, określonego w projekcie K-GESUT – 
Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego 
dostosowania danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym 
modelem pojęciowym danych GESUT celem włączenia tych baz do krajowej bazy 
GESUT, o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016, poz. 1629, z późn. zm.), poprzez: 

a) utworzenie inicjalnej bazy GESUT w wybranych jednostkach ewidencyjnych 
lub  obrębach ewidencyjnych, 

b) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez 
Wykonawcę zbiorów inicjalnej bazy GESUT, które może zostać zlecone  
w ramach opcji 
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3) w części 40 - realizację zadania, określonego w projekcie K-GESUT – Krajowa 
baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, dotyczącego 
dostosowania danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym 
modelem pojęciowym danych GESUT celem włączenia tych baz do krajowej bazy 
GESUT, o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 16a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016, poz. 1629, z późn. zm.), poprzez: 

a) utworzenie inicjalnej bazy GESUT w wybranych jednostkach ewidencyjnych 
lub  obrębach ewidencyjnych, 

b) dostosowanie istniejącej powiatowej bazy GESUT do zgodności  
z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT w wybranych 
jednostkach ewidencyjnych lub obrębach ewidencyjnych, 

c) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez 
Wykonawcę zbiorów inicjalnej bazy GESUT, które może zostać zlecone  
w ramach opcji 

3. Przedmiot zamówienia określony został za pomocą poniższych kodów Wspólnego 
Słownika Zamówień CPV dla każdej części zamówienia:  

72314000–9 – Usługi gromadzenia oraz scalania danych 
71356100–9 – Usługi kontroli technicznej 
71354300–7 – Usługi badań katastralnych 
71700000–5 – Usługi nadzoru i kontroli 
72312100–6 – Usługi przygotowywania danych 

Kategoria usług – nr 7  

4. Zamawiający zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, zwanych dalej 
Pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać 
będą następujące czynności: 

1) pozyskanie materiałów zgromadzonych w powiatowej części Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego;  

2) analiza materiałów, o których mowa w pkt 1, w tym badanie wiarygodności tych 
materiałów oraz zakresu i sposobu ich wykorzystania; 

5. Wykonawca zobowiązany jest, aby Pracownicy byli zatrudnieni na umowę o pracę 
w czasie obowiązywania Umowy zawartej w wyniku postępowania o zamówienie 
publiczne, minimalnie na okres wykonywania odpowiednich czynności, o których 
mowa w ust. 4 pkt 1 i 2.  

6. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie 
kontroli spełniania warunków, o których mowa w ust. 4, zawarty został we wzorze 
Umowy stanowiącej Załącznik nr 2a oraz  Załącznik nr 2b  do SIWZ. 

IV. KLAUZULE SPOŁECZNE 

Nie dotyczy. 
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V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH NA 
PODSTAWIE art. 67 ust. 1 ustawy Pzp 

1. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie trzech lat od udzielenia 
przedmiotowego zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy, Zamawiający 
przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu 
podobnych usług, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, dla każdej części 
zamówienia od 13 do 41. 

2. Zamówienia określone w ust. 1 będą polegały na wykonaniu podobnych prac jak  
w zamówieniu podstawowym, polegających na dostosowaniu baz danych ewidencji 
gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego systemu informacji 
o nieruchomościach oraz dostosowaniu danych o sieciach uzbrojenia terenu do 
zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT.  

3. Sposób realizacji usług odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji 
niniejszego zamówienia w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

4. Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych w poszczególnych 
częściach ustalona zostanie na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zgodnie  
z metodyką przyjętą podczas szacowania zamówienia podstawowego,  
z uwzględnieniem zmian cen rynkowych.  

VI. PRZEWIDYWANE ZALICZKI 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na podstawie art. 151a 
ustawy Pzp. 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia dla części: 

1) od 13 do 27 wynosi 17 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 
dnia 15 sierpnia 2018 r; 

2) od 28 do 41 wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO 
WYKLUCZENIA  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 
spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej 
SIWZ. 

1. Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, co najmniej: 

1) dla części: 13-27 bez względu czy składa ofertę na jedną lub dwie lub trzy  dowolnie 
wybrane z tych części zamówienia [wg Załącznika nr 7a do SIWZ]:   

a) dwiema usługami, polegającymi na wykonaniu modernizacji EGiB przeprowadzonych 
w trybie art. 24a ustawy pgik, przy czym łączna wartość tych usług nie może być 
mniejsza niż 1 000 000,00 PLN brutto, a wartość każdej z usług nie może być mniejsza 
niż 200 000,00 PLN brutto; 

2) dla części: 28-41 bez względu czy składa ofertę na jedną lub dwie lub trzy 
dowolnie wybrane z tych części zamówienia [wg Załącznika nr 7b do SIWZ]:   
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a) dwiema usługami, polegającymi na opracowaniu mapy zasadniczej w postaci 
wektorowej lub opracowaniu zbiorów danych GESUT lub opracowaniu zbiorów 
danych BDOT500, przy czym łączna wartość tych usług nie może być mniejsza 
niż 200 000,00 PLN brutto, a wartość każdej z usług nie może być mniejsza niż 
50 000,00 PLN brutto; przez opracowanie mapy zasadniczej w postaci 
wektorowej należy rozumieć wykonanie mapy wektorowej na podstawie 
opracowanych wyników geodezyjnych pomiarów terenowych lub przetworzenia 
materiałów źródłowych, w tym analogowej mapy zasadniczej, a także 
aktualizację mapy zasadniczej danymi wektorowymi opracowanymi przez 
Wykonawcę na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów terenowych.  

 
Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, w przypadku składania oferty na dwie, trzy, 
cztery, pięć, sześć dowolnie wybranych części zamówienia, przy czym gdy co 
najmniej jedna z części zamówienia stanowi część od 13 do 27 i co najmniej jedna 
z części zamówienia stanowi część od 28 do 41, musi wykazać się doświadczeniem 
obejmującym wszystkie elementy wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. a i  ust. 1 pkt 2 lit. a 
[wg Załącznika nr 7a i Załącznika nr 7b do SIWZ] 

 
Doświadczenie dotyczące wszystkich rodzajów usług, o których mowa w ust. 1 pkt 1 
lit. a oraz pkt 2 lit. a, może wynikać z realizacji zamówień obejmujących łącznie lub 
odrębnie te usługi. W przypadku, gdy ww. usługi realizowane były łącznie z innymi 
usługami lub dostawami niewymienionymi w ust. 1 pkt 1 lit a oraz ust. 1 pkt 2 lit a, 
Wykonawca musi bezwzględnie określić wartość brutto tylko tych usług (każdej 
osobno), które potwierdzają spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu. 

Uwaga:  

Wykonawca w wykazie usług zobowiązany jest podać tylko te główne usługi, które 
potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał konkretne usługi na potwierdzenie 
spełnienia powyższego warunku, a nie zawierał zapisy typu „zgodne z SIWZ” lub 
wpisywał wymagania podane przez Zamawiającego na zasadzie „kopiuj-wklej”. 

 

2. Wykonawca będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, które spełniają następujące wymagania: 

 
1) w przypadku składania oferty na którąkolwiek z części:  13-27 [wg Załącznika 

nr 8a do SIWZ] 

1.1) Kierownik projektu (1 osoba): 
a) posiada wykształcenie wyższe; 
b) posiada dyplom wyższej uczelni lub certyfikat, dotyczące znajomości 

metodyki zarządzania projektami PRINCE2 lub równoważnej, przy czym 
przez metodykę równoważną rozumie się metodykę powszechnie stosowaną 
(stosowanie nie wymaga opłat autorskich) i publicznie dostępną (opis 
metodyki jest opublikowany i szeroko dostępny), która stanowi zbiór reguł 
i zasad postępowania stanowiący spójne pojęciowo podejście do 
wykonywania i zarządzania projektem oraz umożliwia adaptację do 
specjalnych potrzeb organizacji, programu lub projektu; 

c) w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert 
pełnił funkcję kierownika projektu przy realizacji co najmniej 2 (dwóch) 
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zakończonych usług, o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 
PLN brutto, a wartość każdej z usług nie może być mniejsza niż 
250 000,00 PLN brutto; 

1.2) Kierownik prac w zakresie EGiB (1 osoba): 
a) posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy  

pgik, 
b) w ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert 

pełnił funkcję kierownika przy realizacji 2 (dwóch) zakończonych usług, 
polegających na wykonaniu modernizacji EGiB przeprowadzonych w trybie 
art. 24a ustawy pgik, przy czym wartość każdej z tych usług nie może być 
mniejsza niż 200 000,00 PLN brutto; 

1.3) Specjalista ds. ewidencji gruntów i budynków (min. 6 osób): 
a) posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 lub 2 

ustawy pgik, 
b) w ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert 

uczestniczył jako specjalista przy realizacji 2 (dwóch) zakończonych 
usług, polegających na wykonaniu modernizacji EGiB przeprowadzonych 
w trybie art. 24a ustawy pgik, przy czym wartość każdej z tych usług nie 
może być mniejsza niż 100 000,00 PLN brutto; 

Wymagania wymienione w ust. 2 pkt 1 dotyczą ofert składanych na jedną 
dowolnie wybraną część zamówienia. Wykonawca, który składa ofertę na dwie lub 
trzy części zamówienia, musi wymagania wymienione w ust. 2 pkt 1 odpowiednio 
podwoić lub potroić.   

Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1, muszą się wykazać doświadczeniem 
obejmującym wszystkie elementy wymienione w ust. 2 pkt 1. Doświadczenie 
dotyczące rodzajów usług dla poszczególnych osób, o których mowa w ust. 2  
pkt 1, może wynikać z realizacji zamówień obejmujących łącznie lub odrębnie te 
usługi. W przypadku, gdy ww. usługi realizowane były łącznie z innymi usługami 
lub dostawami niewymienionymi w ust. 2 pkt 1, Wykonawca musi bezwzględnie 
określić wartość brutto tylko tych usług (każdej osobno), które potwierdzają 
spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu. 

Zamawiający wymaga, aby świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia 
odbywało się co najmniej przez osoby wykazane przez Wykonawcę na 
potwierdzenie spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w 
postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do realizacji 
zamówienia. 

Uwaga:  
W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego dopuszczalne jest 
wystąpienie określonej osoby tylko w jednej roli i tylko w jednej ofercie. 

 

3) w przypadku składania oferty na którąkolwiek z części:  28-41 [wg Załącznika 
nr 8b do SIWZ] 

2.1) Kierownik prac w zakresie GESUT (1 osoba): 
a) posiada znajomość metodyki zarządzania projektami PRINCE2 lub 

równoważnej, przy czym przez metodykę równoważną rozumie się 
metodykę powszechnie stosowaną (stosowanie nie wymaga opłat 



9 
 

autorskich) i publicznie dostępną (opis metodyki jest opublikowany i 
szeroko dostępny), która stanowi zbiór reguł i zasad postępowania 
stanowiący spójne pojęciowo podejście do wykonywania i zarządzania 
projektem oraz umożliwia adaptację do specjalnych potrzeb organizacji, 
programu lub projektu; 

b) posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy  
pgik, 

c) w ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert 
pełnił funkcję kierownika przy realizacji 2 (dwóch) zakończonych usług, 
polegających na opracowaniu mapy zasadniczej w postaci wektorowej lub 
opracowaniu zbiorów danych GESUT lub opracowaniu zbiorów danych 
BDOT500, przy czym wartość każdej z tych usług nie może być mniejsza 
niż 50 000,00 PLN brutto; przez opracowanie mapy zasadniczej w postaci 
wektorowej należy rozumieć wykonanie mapy wektorowej na podstawie 
opracowanych wyników geodezyjnych pomiarów terenowych lub 
przetworzenia materiałów źródłowych, w tym analogowej mapy 
zasadniczej, a także aktualizację mapy zasadniczej danymi wektorowymi 
opracowanymi przez Wykonawcę na podstawie wyników geodezyjnych 
pomiarów terenowych; 

2.2) Specjalista ds. GESUT (min. 3 osoby): 
a) posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy  

pgik, 
b) w ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania 

ofert uczestniczył jako specjalista przy realizacji 1 (jednej) zakończonej 
usługi, polegającej na opracowaniu mapy zasadniczej w postaci wektorowej 
lub opracowaniu zbiorów danych GESUT lub opracowaniu zbiorów danych 
BDOT500 o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto; przez 
opracowanie mapy zasadniczej w postaci wektorowej należy rozumieć 
wykonanie mapy wektorowej na podstawie opracowanych wyników 
geodezyjnych pomiarów terenowych lub przetworzenia materiałów 
źródłowych, w tym analogowej mapy zasadniczej, a także aktualizację 
mapy zasadniczej danymi wektorowymi opracowanymi przez Wykonawcę 
na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów terenowych. 

Wymagania wymienione w pkt 2) powyżej dotyczą ofert składanych na jedną dowolnie 
wybraną część zamówienia. Wykonawca, który składa ofertę na dwie lub trzy części 
zamówienia, musi wymagania wymienione w pkt 2) powyżej odpowiednio podwoić lub 
potroić.   

Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2), muszą się wykazać doświadczeniem obejmującym 
wszystkie elementy wymienione w ust. 2 pkt 2). Doświadczenie dotyczące rodzajów usług 
dla poszczególnych osób, o których mowa w ust. 2 pkt 2), może wynikać z realizacji 
zamówień obejmujących łącznie lub odrębnie te usługi. W przypadku, gdy ww. usługi 
realizowane były łącznie z innymi usługami lub dostawami niewymienionymi w ust. 2 
pkt 2), Wykonawca musi bezwzględnie określić wartość brutto tylko tych usług (każdej 
osobno), które potwierdzają spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu. 

Zamawiający wymaga, aby świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia 
odbywało się co najmniej przez osoby wykazane przez Wykonawcę na potwierdzenie 
spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu w zakresie 
dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. 
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Uwaga:  
W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego dopuszczalne jest wystąpienie 
określonej osoby tylko w jednej roli i tylko w jednej ofercie. 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania z przyczyn określonych w ustawie Pzp zgodnie 
z: 

3.1.   art. 24 ust 1 pkt 12 oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt: 

(…) 

13) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 
przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–
230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.1)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

14) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności; 

16) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne 
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te 
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

17) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 
informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na 
decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

18) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
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19) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

20) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych; 

21) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

22) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. 

3.2.  art. 24 ust 5 pkt 1)   

Wykonawcę: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku 
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 
28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 
i 1844 oraz z 2016r. poz. 615). 

4. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi: 

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, 
o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione 
w ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się 
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że 
w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 

a) w ust. 3 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, 
została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 3 pkt 13 lit. d,  

b) w ust. 3 pkt 15,  
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– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym 
wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja 
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły 3 lata od 
dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki 
został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres 
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 
pkt 16–20 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że 
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,  
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę  
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie ust. 5. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy, 
Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział 
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych, zgodnie z art. 22a ustawy Pzp. 

9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia,. 

10. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
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11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 
jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 8, nie 
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 8. 

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIANIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
BRAK  PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa 
w rozdziale VIII ust. 1 i ust. 2 SIWZ, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień 
składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia (JEDZ) oraz ewentualne zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym 
mowa w rozdziale VIII ust. 10 SIWZ oraz pełnomocnictwo do podpisania oferty, a na 
wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty:  

1)  wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - Wzór 
stanowiący: do SIWZ Załącznik nr 7a i Załącznik nr 7b  do SIWZ. 

2)  wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 
jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami - Wzór stanowiący: Załącznik nr 8 a i 
Załącznik nr 8b   

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w rozdziale VIII ust. 3 
SIWZ , do oferty dołączają aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci 
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Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w ust 1 
oraz na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty:  

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 

2) 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; 

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

4) odpisu 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 Pzp; 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 2: 

1)  pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 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 
ustawy Pzp; 

2)  pkt 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że:nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5. 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. 3 pkt 1 i pkt 2, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 4 stosuje się. 

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu 
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
której dotyczy dokument wskazany w ust. 2 pkt 1), składa dokument, o którym mowa 
w ust. 3 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. 
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 
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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. Dokumenty 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 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 żąda dokumentów, które 
określają w szczególności: 

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakresu 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 usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia 
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1–4. 

9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia – Wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

10. Dokumenty składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U z 2016r. poz. 1126). 

11. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie 
warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej 
walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu 
Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie 
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji 
ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs 
przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku 
Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  
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X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) lub osobiście lub za 
pośrednictwem posłańca lub faksu +48 22 628 34 67 lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 
r. poz. 147 i 615) pod adresem e-mail dyr.generalny@gugik.gov.pl. 

2. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

3. 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 2002r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Wyjaśnienia treści SIWZ oraz wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego 
postępowania zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego 
www.gugik.gov.pl 

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: 

Korespondencja dotycząca przetargu na: 
               BO-ZP.2610.28.2016.KN.ZSIN II.K-GESUT 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i do udzielania wyjaśnień 
dotyczących postępowania jest Małgorzata Baryła faks +48 22 628 34 67; e-mail: 
dyr.generalny@gugik.gov.pl 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 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. 
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XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA 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, w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności; 

2) każda strona oferty wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez 
osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy lub 
pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wykonawcy; 

3) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, w tym w załącznikach, muszą być 
podpisane i datowane własnoręcznie przez osobę (osoby) upoważnioną 
(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. Zamawiający nie wymaga numerowania czystych, nie 
zapisanych stron; 

5) każdy Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie trzy dowolnie wybrane 
części  zamówienia; 

6) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być 
załączone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; 

7) oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe 
zdekompletowanie; 

8) oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym 
opakowaniu z napisem. 

OFERTA NA: 
 

„Dostosowanie baz danych EGiB (…)  
– Nr referencyjny: BO-ZP.2610.28.2016.KN.ZSIN II.K-GESUT  część ………. 

NIE OTWIERAĆ PRZED………….2016 r. GODZ. 12:30 
 

3. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zgodnie z art. 8 ust. 3 
ustawy Pzp nie później niż w terminie składania ofert winien w sposób nie budzący 
wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa.  

4.  Informacje te należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od 
pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA”. 
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5. 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.  

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył swoją ofertę na formularzu 
ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

8. 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”. 

XIII. SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy Pzp informuje, że najpierw dokona oceny 
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w ust. 2, przekaże Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie 
z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Zamawiający zgodnie z art. 90 ustawy Pzp zwróci się do Wykonawcy o wyjaśnienia  
w przypadku gdy zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe 
wydawać się będą rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będą 
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi  
z odrębnych przepisów.  

6. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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7. 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. 

 

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERTY 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 10.11.2016 r. o godz. 12:00 

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, Sekretariat 
Dyrektora Generalnego, pok. 3099. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11.2016 r. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3105. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca oblicza cenę na formularzu ofertowym. Wzór formularza ofertowego 
stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. Cena musi zawierać wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia 
wraz z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

4. Cena ta będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5. Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Wykonawca wylicza cenę oferty na podstawie: 

a) Załącznika nr 2.1 a  do SIWZ dla części od 13 do części 27 oraz  

b) Załącznika nr 2.1 b  do SIWZ dla części od 28 do części 41  

7. Zamawiający w: 

a) Załączniku nr 2.1a do SIWZ w kolumnie 12 wskazał wartość opcji,  
a w kolumnach 8, 9, 10, 11 określił procentową [%] wysokość należnego 
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za zrealizowanie poszczególnych 
etapów przedmiotu zamówienia wymienionych w kolumnie 2 tabeli w § 4 ust. 3 
wzoru Umowy - stanowiącej Załącznik nr 2a do SIWZ - określone w stosunku do 
łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 wzoru Umowy, 
pomniejszonego o łączną wartość opcji wskazanej w kolumnie 12  
Załącznika nr 2.1a; 

b) Załączniku nr 2.1b do SIWZ w kolumnie 9 wskazał wartość opcji,  
a w kolumnie 8 określił procentową [%] wysokość należnego wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy za zrealizowanie poszczególnych etapów przedmiotu 
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zamówienia wymienionych w kolumnie 2 tabeli w § 4 ust. 4 wzoru Umowy - 
stanowiącej Załącznik nr 2b do SIWZ - określone w stosunku do łącznego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 wzoru Umowy, 
pomniejszonego o łączną wartość opcji wskazanej w kolumnie 9  
Załącznika nr 2.1b. 

XVI. PRZEWIDYWANE ZMIANY UMOWY  

Wszelkie zmiany Umowy zostały określone we wzorze Umowy stanowiącej  
Załącznik nr 2a oraz  Załącznik nr 2b  do SIWZ. 

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

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: 

Lp. Nazwa kryterium Waga (maksymalna liczba punktów) 

1 Cena (C) 60 % (60 pkt) 

2 Długość świadczenia rękojmi (R) 10 % (10 pkt) 

3 Wartość niedoszacowania (WN) 30 % (30 pkt) 

3.  Zasady oceny kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone według wzoru: 

Pi (C) = 
iC

minC
 x 60 

gdzie: 

Pi(C) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium „Cena 

(C)”; 

Cmin – najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ocenianych ofert; 

Ci – cena brutto oferty badanej „i”. 

4. Zasady oceny kryterium „Długość świadczenia rękojmi” (R): 

1) ocena kryterium Długość świadczenia rękojmi (R) będzie dokonywana na 
podstawie wypełnionego przez Wykonawcę formularza ofertowego; 

2) Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium Długość świadczenia 
rękojmi (R): 

a)   0 pkt za 2 lata świadczenia rękojmi przez Wykonawcę, 
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b) 10 pkt za 3 lata świadczenia rękojmi przez Wykonawcę.  

Minimalny okres rękojmi wynosi 2 lata.  

Maksymalny okres rękojmi wynosi 3 lata. 

5. Zasady oceny kryterium „Wartość niedoszacowania” (WN): 

1) ocena kryterium Wartość niedoszacowania” (WN) będzie dokonywana na 
podstawie wypełnionego przez Wykonawcę formularza ofertowego; 

2) Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium Wartość 
niedoszacowania (WN): 

a) 0 pkt za 3 % wartości niedoszacowania, 

b) 10 pkt za 5 % wartości niedoszacowania, 

c) 20 pkt za 7 % wartości niedoszacowania, 

d) 30 pkt za 10 % wartości niedoszacowania. 

Minimalny procent niedoszacowania wynosi 3 %.  

Maksymalny procent niedoszacowania wynosi 10 %. 

Przez wartość niedoszacowania Zamawiający rozumie wartość niedoszacowania 
przez Zamawiającego danych, o których mowa w § 9 ust. 2 wzoru Umowy. 

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 
(P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: 

Pi = Pi (C) + Pi (R) + Pi (WN) 

Pi(C) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium „Cena 

(C)”; 

Pi(R) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium 

„Długość świadczenia rękojmi (R)”; 

Pi(WN) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium 

„Wartość niedoszacowania (WN)”. 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę 
najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp, 
Kodeksu cywilnego, wymogami specyfikacji i zapisami określonymi we wzorze 
Umowy stanowiącym Załącznik nr 2a oraz Załącznik nr 2b  do SIWZ. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, 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. 
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3. Wykonawca, będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:  

Część Wadium [PLN] 

13 37 000,00  
14 60 000,00 
15 60 000,00 
16 39 000,00   
17 46 000,00   
18 58 000,00   
19 56 000,00   
20 42 000,00   
21 65 000,00  
22 50 000,00   
23 38 000,00   
24 43 000,00   
25 46 000,00   
26 74 000,00   
27 60 000,00   
28 34 000,00   
29 28 000,00   
30 34 000,00ł  
31 34 000,00   
31 26 000,00   
33 35 000,00   
34 26 000,00   
35 18 000,00   
36 18 000,00   
37 20 000,00   
38 29 000,00   
39 27 000,00   
40 41 000,00   
41 22 000,00   

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; 
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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 (Dz. U. z 2014 r.poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240, 
z późn. zm.). 

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.2610.28.2016.KN.ZSIN II.K-GESUT część ….. 

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.  

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

 
XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego 
wynikającego z umowy dla każdej z dwudziestu dziewięciu (29) części zamówienia.  

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 formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, 
poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, poręczenia 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, ma być wystawione przez bank, ubezpieczyciela lub poręczyciela. 
Bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 14 dni 
od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, 
bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń 
Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy 
nie. 

5. W przypadku, gdy zabezpieczenie, o którym mowa w niniejszym rozdziale SIWZ 
będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
akceptacji projektu ww. dokumentów.  

6. 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.2610.28.2016.KN.ZSIN II.K-GESUT część …. ” 

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.  
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6. 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.  

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 
30 % wysokości zabezpieczenia. 

10. Kwota, ta jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady. 

 

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także 
innemu podmiotowi, zgodnie z Rozdziałem 2, Dział 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 niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

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 lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

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 przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

7. 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 przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa 
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 
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8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania Zamawiającego. 

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  

11. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne  
z jej wniesieniem. 

12. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania 
odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes 
Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania.  

14. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. 

15. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego 
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub  
o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

XXII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

Załącznikami do SIWZ są: 

Załączniki nr 1.1 – 1.n Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 
Załączniki nr 2a i 2b Wzór umowy wraz z załącznikami  
Załączniki nr 2.1a i 2.1b Opis sposobu obliczania ceny 
Załącznik nr 3 Wzór formularza ofertowego 
Załącznik nr 4 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - plik „ JEDZ 

espd GUGiK [28].xml ”; plik w wersji pdf 
Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 6  Instrukcja wypełniania JEDZ 
Załącznik nr 7 a-b Wzór wykazu wykonanych usług  
Załącznik nr 8 a-b Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia 

   


