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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101005-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi przetwarzania danych
2018/S 046-101005

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GKG.GO.2110.2.2018
ul. Jackowskiego 18
Poznań
60-509
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Wojtkowiak
Tel.:  +48 612269228
E-mail: anna.wojtkowiak@podgik.powiat.poznan.pl 
Faks:  +48 618410629
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podgik-poznan.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.podgik-poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GKG.GO.2110.2.2018
ul. Jackowskiego 18
Poznań
60-509
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Wojtkowiak
Tel.:  +48 618410508
E-mail: anna.wojtkowiak@podgik.powiat.poznan.pl 
Faks:  +48 618410629
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podgik-poznan.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

mailto:anna.wojtkowiak@podgik.powiat.poznan.pl
www.bip.podgik-poznan.pl
www.bip.podgik-poznan.pl
mailto:anna.wojtkowiak@podgik.powiat.poznan.pl
www.bip.podgik-poznan.pl
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Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
1. Część I przedmiotu zamówienia: cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Część II
przedmiotu zamówienia: modernizacja ewidencji gruntów i budynków.
Numer referencyjny: GKG.GO.2110.2.2018

II.1.2) Główny kod CPV
72310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Część I przedmiotu zamówienia: Cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach
projektu “Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla Powiatu Poznańskiego” Działanie 2.1,,Rozwój
elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w zakresie
dokumentacji technicznej z opracowań do celów innych niż prawne, roczniki: 2010-2016.
2. Część II przedmiotu zamówienia: Modernizację ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej:
Puszczykowo (Id 302102), obrębów ewidencyjnych: Puszczykowo (Id 302102_1.0001), Puszczykowo Stare
(Id 302102_1.0002), Niwka (Id 302102_1.0003) w ramach projektu “Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów
Publicznych dla Powiatu Poznańskiego” Działanie 2.1,,Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część I przedm. zamówienia: Cyfryzacja powiat. zasobu geod. i kart. w zakresie dokumentacji technicznej z
opracowań do celów innych niż prawne, roczniki: 2010-2016.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79999100
72312000
72252000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Wykonawcy oraz siedziba Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,60-509 Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie prac obejmujących:
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Cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu “Cyfryzacja Geodezyjnych
Rejestrów Publicznych dla Powiatu Poznańskiego” Działanie 2.1,,Rozwój elektronicznych usług publicznych”
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w zakresie dokumentacji technicznej z
opracowań do celów innych niż prawne, roczniki: 2010-2016.
Przez cyfryzację rozumie się:
1) zaewidencjonowanie materiałów zasobu w ewidencji materiałów zasobu, o której mowa w § 9
Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5.9.2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013.1183),
2) uzupełnienie atrybutów dla klasy obiektów PZG_MaterialZasobu,
3) opatrzenie analogowych materiałów zasobu identyfikatorem ewidencyjnym materiału zasobu,
4) digitalizację dokumentacji zasobu,
5) odpowiednie nazewnictwo plików,
6) opatrzenie materiałów zasobu odpowiednią klauzulą,
7) uporządkowanie przetworzonych do postaci cyfrowej materiałów zasobu w repozytorium,
8) powiązanie plików zawierających dokumentację przetworzoną do postaci elektronicznej z zarejestrowanym
materiałem zasobu i uzupełnienie atrybutów dla klasy obiektów PZG_Dokument,
9) utworzenie obiektów typu „Zasięg zasobu geodezyjnego” oraz nadanie georeferencji wybranym dokumentom
zasobu,
10) odpowiednie przygotowanie dokumentacji do zwrotu,
11) odpowiednie skompletowanie operatów technicznych z wykonania pracy,
12) skuteczne załadowanie zdigitalizowanych materiałów zasobu (wraz z klauzulami zgodnymi ze schematami
xml) do repozytorium.
Ogólna charakterystyka obiektu.
Województwo: wielkopolskie.
Powiat: poznański.
Numer statystyczny powiatu poznańskiego (identyfikator TERYT) – 3021.
Dane ogólne:
• 190 000 ha – obszar.
• 17 – liczba gmin.
• 284 – liczba obrębów ewidencyjnych.
• ok. 292 000 – liczba działek.
• ok. 245 000 – liczba klasoużytków.
• ok. 280 000 – liczba budynków.
• ok. 821 000 – liczba punktów granicznych.
• ok. 468 000 – szacunkowa liczba obiektów typu „zasięg szkicu” (położenie obszaru, którego dotyczy dokument
zasobu – szkic polowy) do których podpięty jest co najmniej jeden zeskanowany dokument.
• ok. 2 800 000 – szacunkowa liczba obiektów sytuacyjnych.
• ok. 4 400 000 – szacunkowa liczba obiektów istniejącego uzbrojenia terenu.
Obecnie użytkowane oprogramowanie – GEO-INFO SIP 7.
Obowiązujący układ współrzędnych prostokątnych płaskich – PL-2000.
Błąd szacowania ilości materiałów ≤10 %.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 06/05/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.02.01.02-30-0010/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie: 40 948,00 PLN
2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Zamawiający stosuje tzw. procedure odwróconą wynikająca z Art 24 aa ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej: Puszczykowo(Id 302102), obrębów
ewidencyjnych: Puszczykowo, Puszczykowo Stare, Niwka.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71250000
71355000
71354300
72314000
71354100
79999100
72312000
72252000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Wykonawcy oraz siedziba Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej: Puszczykowo (Id 302102), obrębów
ewidencyjnych: Puszczykowo (Id 302102_1.0001), Puszczykowo Stare (Id 302102_1.0002), Niwka
(Id 302102_1.0003) w ramach projektu “Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla Powiatu
Poznańskiego” Działanie 2.1,,Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2014-2020.
Zamówienie polega na:
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1.wykonaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków na podstawie art. 24a, art. 26 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne, mającej na celu aktualizację danych ewidencyjnych, oraz uzupełnienie istniejącej
bazy danych ewidencyjnych, danymi dotyczącymi:
a) gruntów,
b) budynków,
c) obiektów trwale związanych z budynkami,
d) nieruchomości lokalowych,
e) właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego
posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych
dokumentów nie można ustalić ich właścicieli;
2) wykonaniu aktualizacji użytków gruntowych i klas gleboznawczych,
3) opracowaniu i wyłożeniu do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w
rozpatrzeniu zgłoszonych uwag do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych
niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z
uwzględnionych uwag;
4) przygotowaniu projektów zawiadomień o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych,
5) dostosowaniu bazy danych EGiB do zgodności z pojęciowym modelem bazy danych EGiB, określonym
w załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.3.2001 r. w
sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r., poz.1034 z późn. zm., zwanego dalej rozporządzeniem
w sprawie egib), w tym dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego
systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN), co zostanie potwierdzone walidacją zbiorów danych
EGiB, utworzonych w wyniku realizacji zamówienia, korzystając z oprogramowana udostępnionego przez
Zamawiającego,
6) wykonaniu harmonizacji obiektów bazy danych BDOT500 i obiektów uzbrojenia terenu z bazą danych EGiB
w zakresie wskazanym w pkt 6.11. załącznika nr 1b do SIWZ – OPZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 23/05/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.02.01.02-30-0010/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie: 12 804,00 PLN
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2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Zamawiający stosuje tzw. procedure odwróconą wynikająca z Art 24 aa ustawy Pzp.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca:
a) potwierdzi, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
— w zakresie części I przedmiotu zamówienia – 1 007 340,00 PLN
— w zakresie części II przedmiotu zamówienia – 315 000,00 PLN

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże się:
a) Wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
— w zakresie części I przedmiotu zamówienia - minimum 2 (dwóch) usług każda o wartości nie mniejszej niż
200 000 PLN (dwieście tysięcy zł) brutto, polegających na wykonaniu prac związanych z ewidencjonowaniem
materiałów PZGiK w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
5.9.2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz. U. z 2013r, poz. 1183) (w tym w szczególności uzupełnieniu odpowiednich atrybutów do obiektów
PZG_MaterialZasobu i PZG_Dokument),
— w zakresie części II przedmiotu zamówienia - minimum 2 (dwóch) usług każda o wartości nie mniejszej
niż 100 000 PLN (sto tysięcy zł) brutto każda, polegających na wykonaniu prac związanych z modernizacją
ewidencji gruntów i budynków, które zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
— 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.
W przypadku zaś, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część przedmiotu zamówienia
zobowiązany jest wykazać się wykonaniem zarówno usług, o których mowa w ust. 2 pkt 3a myślnik pierwszy jak
i drugi.
b) dysponowaniem zespołem osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
Zamawiający uzna spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli
Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają kwalifikacje
zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz wskaże podstawę do ich
dysponowania. Przy czym w skład zespołu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wchodzą
co najmniej:
— w zakresie części I, II przedmiotu zamówienia:
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— 3 (trzy) osoby posiadające wykształcenie geodezyjne oraz uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji
i kartografii z zakresu, o którym mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17.5.1989 r. prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101 ze zm.)
Oraz
— 2 osoby (dwie) posiadające wykształcenie geodezyjne oraz uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji
i kartografii z zakresu, o którym mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17.5.1989 r. prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101 ze zm.).
• Co stanowi co najmniej 5 osób dla każdej z części zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część przedmiotu zamówienia zobowiązany
jest wykazać się dysponowaniem ilością osób proporcjonalnie do ilości części zamówienia, na które złożył
ofertę.
c) tylko w zakresie części I przedmiotu zamówienia: dysponowaniem urządzeniami technicznymi
umożliwiającymi realizację zamówienia poprzez co najmniej:
— 1 zestaw do skanowania składający się z komputera i skanera dziełowego ze stołem min. formatu A3,
— 1 zestaw do skanowania składający się z komputera i skanera dokumentowego przelotowego min. formatu
A3.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający zawrze odrębną umowę na każdą część przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą, który
przedstawił ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, na warunkach określonych w załączonym do niniejszej SIWZ projekcie – dla części I przedmiotu
zamówienia o treści zgodnej z Załącznikiem nr 7a do SIWZ, dla części II przedmiotu zamówienia o treści
zgodnej z Załącznikiem nr 7b do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/04/2018
Czas lokalny: 10:00
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IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/06/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/04/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509
Poznań, sala nr 117a.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca musi spełniać warunki opisane w sekcji III 1.2) i III 1.3). 1.
2. Z postęp. 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 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 (w stosunku do
którego otwarto likwidację, zatwierdzonym przez sąd ukł. w post. restruktur. jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidacje jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku z trybie art. 332 ust. 1
ust. Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcv, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym. postan. 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 Prawo upadłościowe) i ust. 5 pkt 8 Ustawy Pzp (który naruszył obowiązki dotyczące
płatności podatków, opłat lub składek. na ubezp. społ. lub zdrowotne co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 15, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społ. z zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności).
3. Wykonawca zobowiązany jest złoży z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ
stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, wykonawca na
wezwanie zamawiającego winien złożyć:
a) informację z Kraj. Rej. 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,
b) 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,
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c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS 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,
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działal. gospod, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewid., w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
e) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zam. publi.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internet. Inf. 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.
6. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy. Wraz z ofertą wykonawca składa: 1) Pełnomoc. do
reprezentowania Wykonawcy/ ów, 2) Dok. z których wynika prawo do podpisania oferty, 3) Zobowiązanie o
którym mowa w rozdz. 11 ust. 2 SIWZ (jeśli dotyczy) 4) Dok. potwierdzające wniesienie wadium.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia;
7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
8. Szczegółowe informację o przysługujących środach ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp oraz
właściwych dyrektywach odwoławczych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/03/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

