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1. ZAMAWIAJĄCY 

 

 POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ  
I KARTOGRAFICZNEJ 

UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ 

www.bip.podgik-poznan.pl 

tel. (61) 8410-508, faks (61) 8410-629 

 

2.  TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”. Przedmiotowe zamówienie prowadzone jest w trybie art. 

39 Ustawy. 

Wartość niniejszego zamówienia przekracza kwoty określone  w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 Ustawy. 

 

3.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1a Ustawy zastrzega możliwość unieważnienia 

postępowania 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 zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną 

mu przyznane. 

 

4.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Rodzaj zamówienia: Usługi 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie e-usług oraz rozbudowa infrastruktury 

teleinformatycznej w ramach projektu: ,,CYFRYZACJA GEODEZYJNYCH REJESTRÓW PUBLICZNYCH 
POWIATU POZNAŃSKIEGO” Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski 

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, zgodnie z zadaniami Z4 - Zakup sprzętu i 

oprogramowania systemowego, Z5- Zakup oprogramowania GIS, Z6 – Szkolenia, opisanymi w 

dokumencie Studium Wykonalności. 

Projekt polega na:  

- opracowaniu i wdrożeniu  e-usług adresowanych do komorników, rzeczoznawców, wykonawców 

prac geodezyjnych i kartograficznych oraz do obywateli i przedsiębiorców; 

- rozbudowaniu infrastruktury teleinformatycznej; 

- przeprowadzeniu szkoleń.   

 

Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ – 

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

 

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy. 

Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 

4 ustawy. 
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Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 

Wspólny Słownik Zamówień: 

Numer CPV Opis 

72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania 

72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania 

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

48820000-2 Serwery 

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego 

30230000-0 Sprzęt związany z komputerami 

 

5.  PODWYKONAWSTWO: 

Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia.  

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

 

6.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania zamówienia: 15 listopada 2017r. 

Przy czym Zamawiający wymaga, by: 

1. Przedstawienie szczegółowego harmonogramu projektu, dotyczącego wykonania 

poszczególnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia, nastąpiło w terminie do 7 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 

2. Prezentacja projektu nastąpiła w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania 

umowy, 

3. Przedstawienie Planu Projektu, o którym mowa w pkt 2.4.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia –

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, nastąpiło w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania umowy, 

4. Dostawa i montaż sprzętu nastąpiły w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, 

5. Instalacja oprogramowania środowisk systemów operacyjnych i szkolenie administratorów 

sieci nastąpiło w terminie do 10 tygodni od dnia podpisania umowy, 

6. Szkolenie pracowników nastąpiło w terminie do 17 tygodni od dnia podpisania umowy, 

7. Uruchomienie pełnej funkcjonalności nowego systemu oraz e-usługi dla geodetów nastąpiło 

w terminie do 20 tygodni od dnia podpisania umowy, 
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8. Uruchomienie pozostałych e-usług nastąpiło do dnia 15 listopada 2017r. 

 

 

7.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

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

oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 
7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 

7.2.1.    Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

              Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca:  

a) wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 

1 300 000 zł, 

b) potwierdzi, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

1 500 000 zł.  

7.2.2.    Zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

              Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże się: 

1) wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 

a) minimum trzech usług każda o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto, polegających 

na wdrożeniu lub rozbudowie  istniejącego systemu informatycznego do prowadzenia 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego - w tym jedna usługa wykonana dla 
miasta/powiatu o liczbie ludności powyżej 200 000 mieszkańców, 

oraz 

b) minimum jednej usługi polegającej na migracji danych graficznych  i opisowych z 

istniejącego rozwiązania (do prowadzenia PZGiK) do innego systemu zintegrowanego 

opartego na relacyjnej bazie danych (do prowadzenia PZGiK), 

oraz  

c) minimum dwóch usług każda o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto, polegających na 

wdrożeniu lub rozbudowie portalu internetowego z wykorzystaniem bazy danych, serwera 

aplikacji i weryfikacji autoryzowanego dostępu, służącego udostępnianiu danych i 

materiałów PZGiK 

 

                 - oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie,  

                   przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione  

                   przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane.         

 

2) dysponowaniem zespołem osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w     

skład którego wchodzi co najmniej:  

a) Kierownik Projektu – legitymujący się udziałem, w przeciągu ostatnich pięciu lat przed 

terminem składania ofert, w roli kierownika projektu, w przynajmniej trzech projektach 

informatycznych zakończonych wdrożeniem oprogramowania, polegających na wdrożeniu i 

dostosowaniu do wymagań Zamawiającego gotowego rozwiązania informatycznego. 

Wartość zamówienia każdego wskazanego projektu nie może być mniejsza niż 100 000 zł 

brutto. Kierownik projektu legitymujący się certyfikatem PRINCE2 lub równoważnym. 

b) Specjalista ds. migracji – posiadający doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu 

migracji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, potwierdzone 
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udziałem w przeprowadzeniu co najmniej dwóch zamówień w ramach których 

przeprowadzono między innymi migrację zbiorów danych Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego o wartości brutto każdego zamówienia nie mniejszej niż 

100 000 zł, 

c) Specjalista ds. geodezji i kartografii – posiadający uprawnienia geodezyjne z zakresu 1 i 2 

w rozumieniu przepisów art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1629) oraz minimum 3 letnie, licząc od daty 

uzyskania obu ww. uprawnień, doświadczenie  zawodowe, 

d) Programista (2 osoby) – posiadający doświadczenie we wdrożeniu oprogramowania, 

potwierdzone udziałem w przynajmniej dwóch projektach zakończonych wdrożeniem 

systemu informatycznego w roli programisty. Przynajmniej jeden z programistów brał 

udział w dwóch projektach zakończonych wdrożeniem systemu informatycznego do 

prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Każdy z projektów 

dotyczył systemu informatycznego o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto. 

e) Specjalista ds. architektury systemów informatycznych (2 osoby) - posiadający 

doświadczenie we wdrożeniu oprogramowania, potwierdzone udziałem w przynajmniej 

dwóch projektach zakończonych wdrożeniem systemu informatycznego w roli architekta.  

Przynajmniej jeden ze specjalistów ds. architektury systemów informatycznych brał udział 

w dwóch projektach zakończonych wdrożeniem systemu informatycznego do prowadzenia 

Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Każdy z projektów dotyczył 

systemu informatycznego o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto. 

f) Specjalista ds. baz danych – posiadając doświadczenie, rozumiane jako udział w dwóch 

projektach zakończonych realizacją i wdrożeniem systemu  zarządzania bazą danych, przy 

czym jeden z projektów dotyczył systemu informatycznego do prowadzenia Państwowego 

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. 

g) Specjalista ds. Bezpieczeństwa IT – posiadający doświadczenie w realizacji wdrożenia 

systemu informatycznego, potwierdzone udziałem w co najmniej dwóch projektach w 

charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa IT, legitymujący się certyfikatem CISA lub CISSP 

lub ISO 27001 lub równoważnym* 

 

                  *Jako certyfikat równoważny Zamawiający rozumie przedstawienie przez Wykonawcę                                   

                   certyfikatu analogicznego, co do zakresu wskazanego certyfikatu, co jest rozumiane jako: 

a) analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli, której dotyczy certyfikat, 

b) analogiczny stopień poziomu kompetencji, 

c) analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania danego 

certyfikatu, 

d) analogiczny okres i zakres szkolenia, jeśli uzyskanie certyfikatu uzależnione jest od odbycia 

szkolenia, 

e) potwierdzenie certyfikatu egzaminem, jeśli uzyskanie certyfikatu wymaga złożenia 

egzaminu. 

 

7.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nim stosunków prawnych. 

 

8.  PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy. 
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8.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt  8 

Ustawy. 

8.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

8.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20  

ustawy Pzp lub pkt 8.2. SIWZ, 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. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym 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. 

8.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

pkt. 8.4 SIWZ. 

8.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

9.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu; 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie 

jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza 

określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie 

art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”. 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału  w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty 

dotyczące tych podmiotów.  

Jednolity dokument wypełniony przez Zamawiającego w zakresie Części I stanowi załącznik nr 

3 do SIWZ i zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. 

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

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 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 oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.  

9.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych 
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na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

9.5. Jeżeli jest 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 oraz 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. 

9.6. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a 

następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9.7. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące 
oświadczenia lub dokumenty: 

9.7.1.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

1) wykaz wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 

a) minimum trzech usług każda o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto, polegających 

na wdrożeniu lub rozbudowie  istniejącego systemu informatycznego do prowadzenia 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego - w tym jedna usługa wykonana dla 
miasta/powiatu o liczbie ludności powyżej 200 000 mieszkańców, 

    oraz 

b)  minimum jednej usługi polegającej na migracji danych graficznych  i opisowych z 

istniejącego rozwiązania (do prowadzenia PZGiK) do innego systemu zintegrowanego 

opartego na relacyjnej bazie danych (do prowadzenia PZGiK), 

    oraz  

c)  minimum dwóch usług każda o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto, polegających 

na wdrożeniu lub rozbudowie portalu internetowego z wykorzystaniem bazy danych, 

serwera aplikacji i weryfikacji autoryzowanego dostępu, służącego udostępnianiu danych 

i materiałów PZGiK, 

 

          - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały 
wykonane należycie - o treści zgodnej z załączonym do SIWZ wzorem, Załącznik nr 5. 

 

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 informacji o podstawie do dysponowania tymi 

osobami - o treści zgodnej z załączonym do SIWZ wzorem, Załącznik nr 6. 

3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie 

nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,  

4)  dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w niniejsze SIWZ pkt 7.2.1.b 
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9.7.1.2  Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 

na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 

zakresie. 

9.7.1.3 Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym dokumencie 

odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, zamawiający może odstąpić od żądania tych 

dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie 

informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których 

zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy 

Pzp, w jednolitym dokumencie. 

9.7.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału  

w postępowaniu: 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 

21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert;  

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu;  

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

5) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

9.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.2. SIWZ: 

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,  
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2) pkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

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

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

9.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.8.1) i pkt 9.8.2) lit. b), powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa 

w pkt 9.8.2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

tego terminu. 

9.10. 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 pkt 9.8., 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. Pkt 9.9. stosuje się. 

9.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu 

9.12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument wskazany w pkt 9.7.2.1), składa dokument, o którym mowa w pkt 9.8.1), w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 

zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.  

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

9.13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu 

 

10.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, 
NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH 
POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

10.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej  innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
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10.2. 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. 

10.3. Zamawiający oceni, 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 zbada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 

Ustawy oraz, o których mowa w pkt 8.2 SIWZ. 

10.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli 

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

10.5.   W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 

stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

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

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą 

10.6. 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 pkt. 9.7.2. SIWZ. 

10.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty 

dotyczące tych podmiotów. 

10.8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 

udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz 

wskazuje części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, 

o ile jest to wiadome, podaje firmy podwykonawców. 

 

11.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich 

nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 
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ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 8.2 SIWZ, natomiast spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2 SIWZ. 

11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity 

dokument, o którym mowa w pkt. 9.2 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu  oraz brak podstaw wykluczenia. 

11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców  oświadczenie o 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 9.3. SIWZ składa 

każdy z Wykonawców. 

12.  SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

12.1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z 

zachowaniem zasad określonych w Ustawie (art. 38). 

12.2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, drogą elektroniczną. 

Adres do korespondencji:  

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  

ul. Jackowskiego 18 

60-509 Poznań 

Nr fax. 61 8410-629, adres email: anna.wojtkowiak@podgik.powiat.poznan.pl  

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

a) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 

- Pani Joanna Muszyńska (Zastępca Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej) tel. 61-8-410-623, od poniedziałku do piątku w godz. 

8.00-15.00, 

- Pan Marek Stawarz (Główny Specjalista) tel. 61-8-410-731, od poniedziałku do 

piątku w godz. 8.00-15.00, 

                    b)  w sprawach procedury przetargowej: 

- Pani Anna Wojtkowiak (Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego)tel. 

61-8-410-508, w poniedziałki w godz. 9.00-17.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00-

15.00, 

- Pani Agnieszka Paprzycka-Leśnik (Specjalista) tel. 61-8-410-228 od poniedziałku do 

piątku w godz. 8.00-14.30. 

12.3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień wezwań oraz 

informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z 

zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie. 

12.4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 

stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
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12.5. W postępowaniu oświadczenia, w tym jednolity dokument, składa się w formie pisemnej. 

 Jednolity dokument, o którym mowa w pkt. 10.7 SIWZ wypełnia i podpisuje podmiot na 

zdolnościach lub sytuacji którego, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, polega 

wykonawca. 

12.6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

12.7. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich 

ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), 

zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez wykonawcę i inne podmioty, na 

zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

12.8. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 

12.7., należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo 

podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być 

sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką 

osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii   

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, 

gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

 

13.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

13.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

13.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

13.4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 

13.5. Oferta musi być zabezpieczona wadium. 

13.6. Ofertę stanowi wypełniony Formularz Ofertowy. 

13.7. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

1)  Oświadczenie wymagane postanowieniami pkt 9.1 SIWZ (w formie jednolitego 

dokumentu); 

2)  Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie 

wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); 

3)  Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania 

innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w 

szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
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działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 

2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; 

4) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2 SIWZ (jeżeli dotyczy); 

5)  Gwarancja lub poręczenie, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 

              6)     W przypadku wniesienia  wadium w formie pieniężnej (przelew na konto)należy dołączyć  

                      do oferty potwierdzenie dyspozycji przelewu na konto Zamawiającego potwierdzone 

                      przez Wykonawcę. 

 

13.8. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 

 

13.9. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 

powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

13.10. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

13.11. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym 

razie nie będzie uwzględnione. 

13.12. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z 

zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 13.13. W treści oferty powinna być umieszczona 

informacja o liczbie stron. 

13.13. Zamawiający informuje, iż 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. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

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

153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 

winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej 

odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie 

udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. 

13.14.  1) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) uniemożliwiającym 

bezśladowe otwarcie  i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. 

             2) Opakowanie (np.kopertę) należy zaadresować następująco: 

 

              Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
ul. Jackowskiego 18 

60-509 Poznań 

z dopiskiem pok. nr 219 

  

           i opisać według wzoru: 
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„Oferta w postępowaniu:  
Opracowanie i wdrożenie e-usług oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej  

w ramach projektu: 

,,CYFRYZACJA GEODEZYJNYCH REJESTRÓW PUBLICZNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO” 

Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych” 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 

NIE OTWIERAĆ przed dniem 07.04.2017 roku, godz. 10.15”. 

     oraz opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy 

13.15. Wymagania określone w pkt 13.11 - 13.14 SIWZ nie stanowią o treści oferty i ich 

niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje 

mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

13.16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty 

powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem 

terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie 

powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub 

„WYCOFANIE”. 

14.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  

 

14.1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny ogólnej wartości przedmiotu zamówienia w 

kwocie netto plus należny podatek od towarów i usług VAT oraz kwotę brutto, z 

wyszczególnieniem:  

              - etapu I i etapu II – Inicjowanie projektu, zakup sprzętu i oprogramowania systemowego,  

             - etapu III  - Opracowanie Prototypów, uruchomienie systemu, odbiór,     

            składających się na przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem  formularza 

oferty, Załącznik nr 2 . 

 

14.2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

14.3. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

15.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości  32.875,00 PLN (słownie 

złotych: trzydzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100). 

15.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w  jednej lub kilku 

następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:  

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;   

 

15.3.    Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  

 

 Bank Handlowy O/Poznań, konto nr 44103012470000000087911039 

 

15.4.     Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia      

              07.04.2017r. do godz. 10.00. 

 

15.5. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie 

się na rachunku bankowym Zamawiającego. 

 

15.6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia  spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub 

poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie 

oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 

ustawy. Natomiast kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

winna zostać załączona do oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.  

 

15.7. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto) należy dołączyć do 

oferty potwierdzenie dyspozycji przelewu na konto Zamawiającego potwierdzone przez 

Wykonawcę. 

 

15.8. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji 

Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) 

przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego 

identyfikację, złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 

Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 

Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 

ustawy. 

 

15.9. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało 

wniesione w sposób nieprawidłowy.   

 

15.10.  Zamawiający zwraca niezwłocznie 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. 

 

15.11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

15.12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 

 

15.13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 
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oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego.   

 

 15.14. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami 

w przypadku gdy Wykonawca: 

1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

      

 

 

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

16.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18, pokój 

nr 219  

16.2. Termin składania ofert upływa w dniu 07.04.2017r. o godzinie 10.00.  

16.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.04.2017 o godz. 10.15, sala nr 315. 

16.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści 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. 

 

17. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

18. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

18.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria oceny ofert: 

 

 

Cena – 60 % = 60 pkt 

Gwarancja jakości – 30 % = 30 pkt 

Czas reakcji na awarię możliwą do usunięcia 

zdalnie z siedziby Wykonawcy                                        
– 5 % = 5 pkt 

Czas reakcji na awarię możliwą do usunięcia 
tylko w siedzibie Zamawiającego                                        

– 5 % = 5 pkt 
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Punkty przyznawane za podane powyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

Nr Wzór 

1 

cena – waga 60%, maksymalna liczba punktów: 60, 
z zastosowaniem poniższego wzoru: 

 

K1 = 
Najniższa cena brutto 

x 100 x 60% 
Badana cena brutto 

 

gdzie, K1 =  kryterium cena 

 

2 

okres gwarancji – waga 30%, maksymalna liczba punktów: 30, 

z zastosowaniem wzoru: 

 

K2 = 
Okres gwarancji (w miesiącach) w ofercie ocenianej 

x 100 x 30% 
Najdłuższy okres gwarancji (w miesiącach) spośród ofert ocenianych 

 

 

gdzie, K2 = kryterium okresu gwarancji 

 

Przy czym: 

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji to 60 miesięcy. 
 

Maksymalny możliwy do zaoferowania okres gwarancji to 84 miesiące. 

 

3 

                   czas reakcji na zgłoszoną awarię (w okresie obowiązywania umowy oraz w 
okresie gwarancji) możliwą do usunięcia zdalnie z siedziby Wykonawcy –    waga 5%,  

maksymalna liczba punktów: 5, 

z zastosowaniem wzoru: 

 

       K3 = 

Najkrótszy czas reakcji na awarię możliwą do usunięcia zdalnie 

 (w godzinach) spośród ofert ocenianych  
x 100 x 5% 

Czas reakcji na awarię możliwą do usunięcia zdalnie  

(w godzinach) w ofercie ocenianej 
 

 

gdzie, K3 = kryterium czasu reakcji na awarię możliwą do usunięcia zdalnie z 

siedziby Wykonawcy 

 

Przy czym: 

 

Maksymalny możliwy do zaoferowania czas reakcji na awarię możliwą do 
usunięcia zdalnie z siedziby Wykonawcy wynosi 2 godziny. 
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4 

                   czas reakcji na zgłoszoną awarię(w okresie obowiązywania umowy oraz w 
okresie gwarancji) możliwą do usunięcia tylko w siedzibie Zamawiającego  –    waga 

5%, maksymalna liczba punktów: 5, 

z zastosowaniem wzoru: 

 

       K4 = 

Najkrótszy czas reakcji na awarię możliwą do usunięcia tylko w 

siedzibie Zamawiającego (w godzinach) spośród ofert ocenianych  
x 100 x 5% 

Czas reakcji na awarię możliwą do usunięcia tylko w siedzibie 

Zamawiającego (w godzinach) w ofercie ocenianej 

 

 

gdzie, K4 = kryterium czasu reakcji na awarię możliwą do usunięcia tylko w 

siedzibie Zamawiającego 

 

Przy czym: 

 

Maksymalny możliwy do zaoferowania czas reakcji na awarię możliwą do 
usunięcia tylko w siedzibie Zamawiającego wynosi 24 godziny. 

 

 

              Przy czym czas reakcji na zgłoszoną awarię (liczony w godzinach) rozumiany jako czas 
liczony od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego (faksem, drogą elektroniczną 

)do czasu podjęcia przez Wykonawcę czynności naprawczych – zdalnie z siedziby 

Wykonawcy lub w siedzibie Zamawiającego (w zależności od rodzaju awarii). Wykonawca  
zobowiązany jest do niezwłocznego  potwierdzenia (faksem, drogą elektroniczną)  faktu 
otrzymania zgłoszenia awarii.  Przy czym bieg liczonego (w godzinach) czasu reakcji na 

zgłoszoną awarię, rozpoczyna się od momentu przesłania przez Zamawiającego zgłoszenia, 
a nie od momentu potwierdzenia przez Wykonawcę faktu jego otrzymania.    

18.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w 

niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (S) stanowiących sumę 

punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z 

poniższym wzorem: 

S = K1 + K2 + K3 + K4 

 

gdzie:   K1  -  liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w  kryterium „Cena” 

K2  -   liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja jakości” 

K3 - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Czas reakcji na 

zgłoszoną awarię możliwą do usunięcia zdalnie z siedziby Wykonawcy” 

 K4 - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Czas reakcji na 

zgłoszoną awarię możliwą do usunięcia tylko w siedzibie Zamawiającego” 
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19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY 
ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM 
UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 

              INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU 
ZAWARCIA UMOWY 

19.1.     Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach  określonych w załączonym 

do niniejszej SIWZ  projekcie - o treści zgodnej  z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. 

19.2.   Dopuszcza się zmiany w Umowie, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Prawo 

zamówień Publicznych lub możliwość wydłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy z  

powodu przerwania realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 5 umowy. 

19.3.   Z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy w przypadku, o którym mowa w pkt 19.2., może 

wystąpić każda ze stron. 

19.4.     We wniosku o dokonanie zmian, Strona winna uzasadnić konieczność takich zmian. 

19.5.     W przypadku niewystarczającego uzasadnienia, Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na  

              dokonanie zmian Umowy. 

19.6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

19.7. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na 

wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której 

m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do 

wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 

19.8. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 19.7. Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę odrębnym pismem. 

19.9. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

warunkach określonych w pkt 20 SIWZ. 

 

 

 

20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

20.1 Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% ceny brutto podanej w ofercie w jednej 

lub kilku formach określonych w art. 148 ust.1 ustawy Pzp. 

20.2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Handlowy 

O/Poznań, konto nr 44103012470000000087911039 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

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

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) 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. 

20.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. 




