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       Załącznik do Uchwały Nr 346/2020 

       Zarządu Powiatu Dąbrowskiego                         

       w Dąbrowie Tarnowskiej  

       z dnia 12 maja 2020r. 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

na realizację zamówienia  

 

„Nadzór nad zadaniem digitalizacji, weryfikacji, poprawy jakości mapy ewidencyjnej 

oraz modernizacji bazy danych EGiB wraz z utworzeniem baz danych BDOT500 i 

GESUT dla jednostek ewidencyjnych: Dąbrowa Tarnowska – obszar wiejski oraz 

Radgoszcz (bez Luszowic) w projekcie E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu 

Dąbrowskiego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” 

 

Główny kod CPV:  71700000-5 – Usługi nadzoru i kontroli 

                                           71630000-3 – Usługi kontroli i nadzoru technicznego 

                               72910000-2 – Usługi archiwizacji komputerowej 

 

 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o przepisy ustawy 

z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej 

Ustawą 
  

 

 

 

    ZATWIERDZIŁ 

       STAROSTA  

            Lesław Wieczorek 
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I. Informacje o Zamawiającym 

 

Powiat Dąbrowski 

ul. B. Joselewicza 5 

33-200 Dąbrowa Tarnowska  

Centrala tel. (+48) 14 642 24 31  

Fax: (+48) 14 642 22 29 

NIP: 871-177-12-85 

REGON: 851665150 

E-mail: sekretariat@powiatdabrowski.pl 

 

Adres, na który należy kierować korespondencję:  

Powiat Dąbrowski 

ul. B. Joselewicza 5 

33-200 Dąbrowa Tarnowska  

E-mail: inwestycje@powiatdabrowski.pl 

 

 

Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek 8:00 – 16:00, od wtorku do piątku w godzinach 

7:30 – 15:30 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości 

przedmiotu zamówienia poniżej 214 000 euro, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „uPzp”. 

 

III.  Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia którego dotyczą WT PMK, jest wykonanie kompleksowej 

inspekcji, nadzoru i monitoringu prac digitalizacji, weryfikacji, poprawy jakości mapy 

ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB wraz z utworzeniem baz danych 

BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Dąbrowa Tarnowska – obszar wiejski oraz 

Radgoszcz (bez Luszowic) w projekcie E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu 

Dąbrowskiego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”  

2. Wykaz obrębów ewidencyjnych objętych pracami nadzoru zawarto w Załączniku nr 1 

do WT PMK Radgoszcz i WT PMK Dąbrowa Tarnowska. Szczegółowy opis prac 

przedmiotu nadzoru zawarto w załączniku nr 3 do WT PKM Radgoszcz i WT PKM 

Dąbrowa Tarnowska (Załącznik nr 11 do SIWZ Warunki Techniczne – przedmiot 

nadzoru (Radgoszcz) oraz Załącznik nr 12 do SIWZ Warunki Techniczne – przedmiot 

nadzoru (Dąbrowa Tarnowska) 

 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@powiatdabrowski.pl
mailto:inwestycje@powiatdabrowski.pl


 
 
 
 
 
 
 

3 
 

2. Przedmiot zadania obejmuje:  

 

 

a) Część I 

„Nadzór nad zadaniem digitalizacji, weryfikacji, poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz 

modernizacji bazy danych EGiB wraz z utworzeniem baz danych BDOT500 i GESUT dla 

jednostek ewidencyjnej Radgoszcz (bez Luszowic) 

 

 

b) Część II 

Nadzór nad zadaniem digitalizacji, weryfikacji, poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz 

modernizacji bazy danych EGiB wraz z utworzeniem baz danych BDOT500 i GESUT dla 

jednostek ewidencyjnej Dąbrowa Tarnowska – obszar wiejski 

 

3. Szczegółowe wytyczne techniczne opracowania przedmiotu zamówienia obejmujące 

podstawy formalno-prawne opracowania, zakres rzeczowy i technologię wykonania prac 

oraz wymagania dotyczące wykonania dokumentacji wynikowej zawierają warunki 

techniczne stanowiące Załącznik nr 9 do SIWZ (Warunki techniczne –Radgoszcz                       

(bez Luszowic) wraz  z załącznikami) oraz  Załącznik nr 10 do SIWZ (Warunki techniczne 

– Dąbrowa Tarnowska obszar wiejski wraz  z załącznikami) oraz wzór umowy (Załącznik 

nr 7 do SIWZ Radgoszcz) oraz (Załącznik nr 8 do SIWZ Dąbrowa Tarnowska) 

 

 

IV. Informacja o zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7 lub art. 134 

ust. 6 pkt. 3, ofertach częściowych, wariantowych, umowie ramowej oraz aukcji 

elektronicznej. 

 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonanie całości lub kluczowych części. 

    zamówienia podwykonawcom. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia w trybie z wolnej ręki 

zamówień,     o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7  art. 134 ust. 6 pkt. 3, na podstawie 

odrębnej     umowy lub umów zawartych z Wykonawcą. 

 

V. Termin wykonania zamówienia 

 

1. Termin realizacji Umowy jest ściśle powiązany i uzależniony od terminu realizacji 

Przedmiotu Nadzoru. Terminy wykonania prac, o których mowa w § 1 ust. 1 określa 

Harmonogram realizacji prac stanowiący załącznik nr 10 do Warunków Technicznych na 

Przedmiot Nadzoru, stanowiących równocześnie załącznik nr 2  do niniejszej umów (zwany 

dalej „Harmonogramem”).  
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2. W przypadku, kiedy Wykonawca naruszy termin faktycznego przekazania rezultatów prac 

do kontroli o nie więcej niż 28 dni, wówczas PMK przysługuje uprawnienie do wykonywania 

czynności kontroli danego Etapu o 5 dni roboczych dłużej w stosunku do całkowitego okresu 

kontroli danego Etapu podanego w Harmonogramie kontroli. W przypadku, kiedy Wykonawca 

naruszy rażąco termin faktycznego przekazania rezultatów prac do kontroli, to jest o ponad 28 

dni, wówczas PMK przysługuje uprawnienie do wykonywania czynności kontroli danego 

Etapu o 10 dni roboczych dłużej w stosunku do całkowitego okresu kontroli danego Etapu 

podanego w Harmonogramie kontroli. Z tytułu przedłużonego terminu kontroli wynikającego 

z przekroczenia terminu faktycznego przekazania rezultatów prac do kontroli, nie przysługuje 

Wykonawcy przedłużenie terminu wykonania prac. W każdym okresie trwania czynności 

należy wykonać zarówno przekazanie rezultatów prac jak i sporządzenie i przekazanie 

protokołu kontroli lub protokołu odmowy przystąpienia do kontroli.  

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez 

Zamawiającego w niniejszym paragrafie warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 

 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 

 

3) zdolności technicznej lub zawodowej.  

  Zamawiający określa następujące warunki: 

 

a) w zakresie posiadania doświadczenia zawodowego 

• Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat 

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

krótszy – w tym okresie), minimum 1 (jedną) usługę obejmującą swym zakresem 

kontrolę i nadzór nad wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków 

łącznie z utworzeniem baz danych BDOT500 i GESUT, 

 

b) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia 

• Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować 

minimum 1 osobą która posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania 

samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 

i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020r.poz. 276). Osoba ta 

będzie dokonywała bieżących kontroli modernizacji bazy danych wraz                                      

z utworzeniem baz danych BDOT500 i GESUT. 

 

2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez PMK lub 

jego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 1 osoby która będzie 

dokonywała bieżących kontroli i weryfikacji poprawności tworzenia rejestrów 
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przestrzennych EGiB, BDOT500 i GESUT oraz zasilenia wytworzonymi danymi systemu 

teleinformatycznego służącego do prowadzenia PZGiK oraz posiadała aktualne uprawnienia 

zawodowe, łącznie z zakresu wykonywania pomiarów sytuacyjno- wysokościowych, 

realizacyjnych, inwentaryzacyjnych oraz rozgraniczeń  i podziałów nieruchomości 

(gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych (wynikające z art. 43 pkt 1                              

i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne i kartograficzne), ponad to wykonywała 

co najmniej 1 usługę kontroli i nadzoru nad wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów             

i budynków, utworzeniem baz danych BDOT500 i GESUT.  

3. Wykonawca składa oświadczenie, że osoba wykonująca czynności, o których mowa 

powyżej w pkt. 2 będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040). 

 

4. Zatrudnienie wskazanej w ofercie osoby powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres 

realizacji niniejszego zamówienia.  

 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do spowodowania kontroli zatrudnienia przez 

Państwową Inspekcję Pracy na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia celem 

sprawdzenia spełnienia ww. warunku.  

 

6. Zamawiający zastrzega, że wymogi opisane w niniejszym paragrafie znajdują zastosowanie 

także do dalszych Podwykonawców. 

 

7. Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”. 

 

1) Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

mogą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy, kwalifikacji 

zawodowych i wykształcenia osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na potencjale którego 

Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1-3 uPzp Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną. 

8. Spełnianie warunków udziału przez konsorcjum. 

   W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum) poszczególne warunki określone w pkt 1 mogą zostać spełnione przez jednego 

Wykonawcę lub łącznie wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 
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VII.  Podstawy wykluczenia 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 

uPzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 uPzp.  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 

pkt. 1-3 uPzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 uPzp, 

a mianowicie: 

1) 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 2019 r. 

poz. 243, 326, 912 i 1655) 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 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655); 

2) jeżeli Wykonawca w sposób zawiniony naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego  działania 

lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych  

3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 uPzp, 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych  

w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 uPzp z: 

a) Zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

– chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego  

w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz                     

16–20 lub ust. 5 pkt 1-3 uPzp, 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. 

 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 

na ww. podstawie. 



 
 
 
 
 
 
 

7 
 

5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 uPzp, przed wykluczeniem 

Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 

udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

 

 

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
 

1. Oświadczenia składane wraz z ofertą: 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie: 

1) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w pkt.VI SIWZ, 

2) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 

1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1-3 uPzp, 

3) o innych podmiotach na zasoby których powołuje się w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, 

4) części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

 

 

Szczegółowy zakres wymaganych informacji, które powinno zawierać ww. oświadczenie 

wskazany jest  we wzorze zawartym w Załączniku nr 3 do SIWZ oraz Załączniku nr 4 do SIWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum), 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa także oświadczenie 

dotyczące tych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 

postępowaniu. 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum), 

oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenie potwierdza w szczególności brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

 

2. Oświadczenie o grupie kapitałowej 

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o 

wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej co inni wykonawcy. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył 
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ofertę w tym samym postępowaniu,  nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

 

W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

 

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

3. Dokumenty żądane od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza  

Zamawiający przewiduje dokonanie w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadanie, 

czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. 

 

Niemniej jednak, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania 

wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a 

jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych 

na dzień złożenia następujących dokumentów: 

 

 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (wykaz 

doświadczenia, wykaz osób, wykaz potencjału technicznego)  

 

– wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składnia ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 dostawy lub 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 obiektywnych 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 albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu – załącznik nr 5 do SIWZ 
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- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, 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 –  załącznik nr 6 do SIWZ 

2)  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału 

w postępowaniu: 

 

a) 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  

b) dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec 

niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca 

powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca 

polega na zasobach podmiotu trzeciego. 

3) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  

o których mowa w SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub 

dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są 

sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich 

tłumaczenia na język polski 

  

4. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących innego podmiotu żądane od 

Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 

 

1) W przypadku, gdy Wykonawca, będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów za zasadach w art. 22a uPzp, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów 

wskazanych w pkt 3 ppkt 2 dotyczących tych podmiotów: 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany 

jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty dostęp 

do zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania 

zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści 

załączonych dokumentów powinien wynikać: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 

d) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu 

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
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zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

3) Stosownie do zakresu udostępnianych zasobów przez inny podmiot oraz warunków, 

których spełnianiu one służą, Wykonawca zobowiązany jest złożyć właściwe dokumenty 

tych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez 

Wykonawcę.  

 

5. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących konsorcjum 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum), 

dokumenty wymienione w pkt 3 ppkt  2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. Dokumenty wskazane w pkt 3 ppkt 2 składa ten Wykonawca-członek 

konsorcjum, który wykazuje spełnienie odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu. 

 

6. Dokumenty Wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 2: 

1) zamiast lit. a) - 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 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp. 

2) zamiast lit. b) i c) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

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

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

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

 

 

Dokumenty, o których mowa w  pkt 1 i pkt 2 lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt. 2 lit. a, powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 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. 
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7. Charakter/postać dokumentów lub oświadczeń 

Oświadczenia, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji 

których polega Wykonawca oraz przez podwykonawców, składane są w postaci oryginału.                 

Za oryginał uważa się oświadczenie złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym 

podpisem. 

Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej  

za zgodność z oryginałem.  

Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonywane są w formie pisemnej przez wykonawcę 

albo podmiot trzeci albo wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

publicznego, albo podwykonawcę - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego                    

z nich dotyczą. 
 

IX. Sposób porozumiewania się w postępowaniu oraz osoby uprawnione  

do  porozumiewania się z wykonawcami 
 

 

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest: 

 

a) w sprawach merytorycznych: Jolanta Janusiewicz 

e-mail: geodezja@powiatdabrowski.pl  

 

b) w sprawach formalnych: Grzegorz Olearczyk 

e-mail: golearczyk@powiatdabrowski.pl   
 

OFERTY SKŁADANE W FORMIE PAPIEROWEJ  

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 2018. poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca firmy kurierskiej, faksu 

lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia składane przez Wykonawców oferty 

wraz z załącznikami, dokumenty i oświadczenia uzupełnione w wyniku wezwania, zmiana 

oferty, powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez wykonawcę oferty, 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Pozostałe oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują sobie drogą elektroniczną (poczta elektroniczna lub faks).  

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

oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Zamawiający wymaga, aby cała korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania 

prowadzona była w języku polskim. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający ma obowiązek udzielić odpowiedzi na pytania Wykonawcy, pod warunkiem, 

że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

mailto:geodezja@powiatdabrowski.pl
mailto:golearczyk@powiatdabrowski.pl


 
 
 
 
 
 
 

12 
 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert 

nie wpływa na wydłużenie biegu terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ, na 

które Zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi. 

8. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie oraz informacje, w tym zapytania do SIWZ  

i odpowiedzi uznaje się za złożone w chwili, w której wpłynął on do siedziby adresata 

faksem, elektronicznie lub został doręczony w inny sposób do siedziby Zamawiającego lub 

wykonawcy. Przesyłając oświadczenie, wniosek, zawiadomienie oraz informacje,  

w tym zapytania do SIWZ i odpowiedzi, za pomocą faksu lub elektronicznie, każda strona 

ma obowiązek potwierdzić jej wpływ (lub poinformować o braku wpływu) na żądanie 

drugiej strony. 

9. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: p. Grzegorz Olearczyk w siedzibie 

Zamawiającego w dniach: poniedziałek w godzinach 8:00 – 16:00, od wtorku do piątku 

w godzinach 07:30 –15:30. 

10. Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres 

Zamawiającego. 

 

Powiat Dąbrowski 

ul. B. Joselewicza 5 

33-200 Dąbrowa Tarnowska  

Centrala tel. (+48) 14 642 24 31  

Fax: (+48) 14 642 22 29 

E-mail:  inwestycje@powiatdabrowski.pl  

 

11. Wszelkie kontakty z zamawiającym są możliwe wyłącznie w formach wskazanych                          

w  pkt. 1 i żadne informacje nie będą udzielane telefonicznie. 

12. W celu usprawnienia procedury wyjaśnień treści SIWZ zaleca się przesyłanie plików  

z pytaniami również w formie edytowalnych plików. 

 

OFERTY SKŁADANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ  

1. Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert w formie elektronicznej opatrzonych 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu.  

 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem : 

www.platformazakupowa.pl/pn/powiatdabrowski    

 

3. W celu skrócenia udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy                    

i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę 

przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się 

datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij 

wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do 

zamawiającego. 

mailto:inwestycje@powiatdabrowski.pl
http://www.platformazakupowa.pl/pn/powiatdabrowski
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4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 

specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na 

platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi 

przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie 

elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy. 

5. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa 

niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na 

platformazakupowa.pl, tj.: 

a) tały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 

kb/s, 

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS 

Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików 

.pdf, 

f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie 

UTF8, 

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

 

6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz 

uznaje go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  

  

7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności 

logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych 

czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się 

w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

 

 

ZALECENIA !!!!! 

 

Poniżej przedstawiamy listę sugerowanych zapisów do specyfikacji, którą mogą Państwo 

uwzględnić w swojej dokumentacji: 

 

1. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym 

PAdES.  

2. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym. 

3. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za 

pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość”, nie za pośrednictwem adresu email. 

4. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

5. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu 

czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 

godziny przed terminem składania ofert/wniosków. 

6. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 

SHA1.   

7. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 

każdego ze skompresowanych plików. 

 

X. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 

XI. Związanie ofertą 
 

Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 
 

XII. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ,                 

w języku polskim. 

 

Zaleca się sporządzenie Oferty na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik                

nr 1 do SIWZ.  

 

Do formularza ofertowego Wykonawca załączy:  

I. oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 uPzp  

II. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących 

wspólnie) o ile ofertę składa pełnomocnik, 

III.  Wykonawca w Formularzu ofertowym poda informacje punktowane zgodnie  

z podanym kryterium oceny ofert. 

 

OFERTY SKŁADANE W FORMIE PAPIEROWEJ 

 

1. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na 

komputerze. 

2. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem                

(np. zszyte, zbindowane). Koperta, w której znajduje się Oferta, winna posiadać 

oznaczenie:   
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Powiat Dąbrowski 

ul. B. Joselewicza 5 

33-200 Dąbrowa Tarnowska  

Pok. 1 oraz winno być oznaczone: 

„Oferta w zamówieniu publicznym nr REZ.042.2.7.2020 ”nie otwierać przed                     

16.07.2020 r. przed godziną 9:45”  

 

3. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,  

a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej 

ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także 

pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 

 

4. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty 

przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno 

być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej 

napisem: UWAGA PRZETARG „Nadzór nad zadaniem digitalizacji, weryfikacji, 

poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB wraz                   

z utworzeniem baz danych BDOT500 i GESUT – Część I lub Część II oraz pełną nazwą       

i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty wykonawca dołączy stosowne  dokumenty, 

potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

 

5. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) powinny zostać umieszczone 

w odrębnej, zaklejonej kopercie (lub zabezpieczone w inny sposób), opisanej „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, dołączonej do oryginału oferty. W treści oferty powinna zostać 

umieszczona informacja, że dany dokument jest zastrzeżony. Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 

ustawy). Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków 

wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie 

tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną 

informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa  

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający 

żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  

 

 

OFERTY SKAŁDNE W FORMIE ELEKTORNICZNEJ  

 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej  
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2. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w niniejszym SIWZ oświadczenia                                

i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony 

wykonawcy. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia,                

o których mowa w zdaniu powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 

wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,                           

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć 

dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 

elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione.  

3. Oferta powinna być: 

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SIWZ w języku polskim, 

b) złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl, 

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione 

4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu 

składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

5. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do 

składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania 

oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

6. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 

oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez danego wykonawcę. 

7. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby 

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

8. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, 

chyba że w SIWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów 

sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć 

tłumaczenie na język polski. 

9. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z 

podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez 

innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez 

podwykonawcę. 

10. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi: 100 MB. 

 

XIII. Miejsce oraz termin składania ofert         
 

OFERTY SKŁADANE W WERSJI PAPIEROWEJ 

1. Ofertę  należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej 

ul. B. Joselewicza 5 

33-200 Dąbrowa Tarnowska  

Pokój 1 (Dziennik Podawczy) 

2. Termin składania ofert upływa dnia  16.07.2020 o godzinie 9:30 

3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 

zwróci ofertę. 

 

 

OFERTY SKŁADANE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ  

 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem 

: www.platformazakupowa.pl/pn/powiatdabrowski  na stronie dotyczącej odpowiedniego 

postępowania do dnia 16.07.2020 do godz. 9:30 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty. 

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym 

podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy 

wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za 

pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma 

charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem 

oferty. 

5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) 

w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się 

komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania 

oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

 

 

XIV. Otwarcie ofert 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 16.07.2020r. o godzinie 09:45                    

w Sali narad nr 1A 

2. Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo                    

i oczekiwanie w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Berka 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska co najmniej na 5 minut przed terminem 

określonym w ust 1.  

3. W przypadku ofert złożonych w formie elektronicznej otwarcie ofert nastąpi za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl.  

4. Informację z otwarcia ofert zamawiający udostępni na Biuletynie informacji publicznej oraz 

platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania. 

 

 

 

XV. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

1. Wykonawca poda cenę za wykonanie zamówienia w Formularzu ofertowym 

2. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy  

i nie będzie podlegała zmianom. 

3. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty. 

4. W cenie Wykonawca uwzględni wartość autorskich praw majątkowych oraz 

wynagrodzenie z tytułu ich przeniesienia. 

5. Cenę oferty należy wpisać do Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ). 

 

 

XVI. Kryteria oceny ofert 
 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi 

kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty  

w poszczególnych kryteriach: 

 

 

L.p. Kryteria oceny ofert Liczba punktów (waga) 

1. Cena 60 

2. Okres gwarancji i rękojmi  40 

 RAZEM 100 

 

1. W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów, otrzyma oferta tego Wykonawcy, który 

zaproponował najniższą cenę brutto za realizację zamówienia, a każda następna odpowiednio 

mniej zgodnie ze wzorem: 

 

Przyznane Punkty za najniższą cenę brutto za realizacje zamówienia (PKc) = 

(Cons:Coc) x waga 

gdzie: Cons – cena oferty najniżej skalkulowanej  

Coc – cena oferty ocenianej   

waga – 60 

2. Punkty przyznawane za kryterium "okres gwarancji i rękojmi " (PKt) będą liczone wg 

następującego wzoru: 
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Przyznane Punkty okres gwarancji i rękojmi  (PKt) = (Tsb : Tsn) x waga 

gdzie: Tsn – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana  w danym kryterium 

spośród wszystkich badanych ofert 

          Tsb – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert. 

  

 waga – 40 

 

2. Minimalny okres udzielonej gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 

miesięcy od daty protokolarnego odbioru zadania. 

a) W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 36 miesięczny okres gwarancji                       

i rękojmi oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. 

b) W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięczny okres gwarancji                             

i rękojmi ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy. 

 

 

Liczba punktów określona zostanie na podstawie poniższego wzoru: PKc + PKt 

 

3. Ilość punktów zostanie wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy 

zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.   

4. Punkty przyznane w każdym kryterium zostaną zsumowane. Zamawiający udzieli 

zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. 

5. W przypadku, gdy dwie oferty uzyskają tą samą liczbę punktów jako sumę dwóch kryteriów 

tj. ceny (I kryterium), gwarancja i rękojmia (II kryterium), Zamawiający wezwie do 

złożenia ofert uzupełniających, przy czym cena w tych ofertach nie może być wyższa. 

 

 

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

 

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich 

wykonawców o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,                            

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

d) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali 

zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 
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e) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 

f) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

g) unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa              

w pkt 1 lit b), zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 

wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 lit a) 1 i e)–g), na stronie 

internetowej. 

4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1, jeżeli ich ujawnienie 

byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem  art. 183 

ustawy Pzp, w terminie: 

a) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku 

zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; 

b)  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku 

zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w pkt 5, jeżeli: 

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, 

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu 

konkurencyjnego złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy 

upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego 

wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; 

lub 

2) umowa dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w ramach 

dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej; lub 

3) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp upłynął termin do wniesienia 

odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub                        
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w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie 

odwoławcze. 

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

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

XVIII. Istotne postanowienia umowy 

 

1. Umowa zostanie podpisana zgodnie z projektem umowy stanowiącym  Załącznik nr 7 

oraz Załącznik nr 8 do SIWZ. 

2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). 

3. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, przewiduje możliwość zmian 

Umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiany wynagrodzenia PMK z powodu zmiany stawki podatku VAT, 

2) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych, wymagań 

lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie Umowy, 

3) konieczności zmian będących następstwem zmian w zawartej przez Zamawiającego 

umowie o dofinansowanie Projektu 

4) zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, 

5) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z wymogów technologicznych; 

6) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie Przedmiotu Nadzoru lub 

Przedmiotu Umowy w określonym pierwotnie terminie. Zmiana terminu realizacji 

Przedmiotu Umowy nastąpi o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny do 

usunięcia skutków tego działania. 

4. W przypadkach określonych w ust. 3 Zamawiający przewiduje możliwość: 

1) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy; 

2) zmian w sposobie rozliczania z PMK lub dokonywania płatności na rzecz PMK; 

3) zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy. 

5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

XIX. Środki ochrony prawnej 

 

1. Informacje ogólne. 

 

1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  art.  179 i n. uPzp. 

 

2) Środkami ochrony prawnej są: 

1. odwołanie, 

2. skarga do sądu. 
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3) Środki ochrony prawnej, przysługują: 

a) Wykonawcom, 

b) innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 uPzp, 

b) Zamawiającemu w postaci skargi do sądu określonej w art. 194 – 198 uPzp. 

 

 

2. Odwołanie. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 uPzp, jednocześnie 

przekazując kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie 

odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią. 

Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 uPzp. 

 

 

3. Skarga do sądu. 

Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu 

uregulowane zostały w art.198a-198g uPzp. 

 

 

XX.  Inne dodatkowe informacje 

 

Umowa dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do umowy 

 

 

XXI.  Załączniki do SIWZ 

 

 

3. Formularz ofertowy 

4. Oświadczenie o grupie kapitałowej  

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków 

6. Oświadczenie dot. wykluczenia wykonawcy 

7. Wykaz usług 

8. Wykaz osób 

9. Umowa (Radgoszcz) 

10. Umowa (Dąbrowa Tarnowska) 

11. Warunki techniczne PMK (Radgoszcz) 

12. Warunki Techniczne PMK (Dąbrowa Tarnowska) 

13. Warunki Techniczne – przedmiot nadzoru (Radgoszcz) 

14. Warunki Techniczne – przedmiot nadzoru (Dąbrowa Tarnowska) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


