sprawy: ZPWŁ 272.6.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na

Usługę weryfikacji baz danych powstałych w wyniku realizacji prac na dostawę baz
danych ewidencji gruntów i budynków [EGiB]– kompleksową modernizację ewidencji
gruntów i budynków prowadzoną w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276 ze zm.)

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej
większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 214.000 euro
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Rozdział 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Związek Powiatów Województwa Łódzkiego
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 16A
NIP: 7712890034
Tel.: +48 44 732 31 22
fax.: +48 44 732 31 22
e-mail: przetargi@zpwl.powiat-piotrkowski.pl
www: http://www.zpwl.bip.net.pl/
Adres skrytki e PUAP: /zpwl/SkrytkaESP.
Zamawiający pracuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30
Rozdział 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą PZP” oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń
wykonawczych w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej
progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Wartość zamówienia jest większa niż kwota określona w § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra
Rozwoju z 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest
uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 2450).
Rozdział 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa weryfikacji baz danych powstałych w wyniku
realizacji prac na dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków [EGiB]– kompleksową
modernizację ewidencji gruntów i budynków prowadzoną w trybie art. 24a ustawy z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276 ze zm.)
Zamówienie zostało podzielone na 10 części:
1.
Część I
a) Powiat bełchatowski – zakres: Zadanie III Podzadanie I - gm. Szczerców – 8 obrębów,
b) Powiat bełchatowski – zakres: Zadanie III Podzadanie II - gm. Szczerców – 1 obręb,
c) Powiat bełchatowski – zakres: Zadanie III Podzadanie III - gm. Szczerców – 8 obrębów,
2.
Część II
a) Powiat brzeziński – zakres: Zadanie IV Podzadanie I - gm. Rogów – 9 obrębów,
3.
Część III
a) Powiat kutnowski – zakres: Zadanie V Podzadanie I - gm. Dąbrowice – 9 obrębów,
4.
Część IV
a) Powiat łęczycki – zakres: Zadanie I - gm. Grabów – cześć II – 19 obrębów, 2
b) Powiat łęczycki – zakres: Zadanie I - gm. Grabów – cześć IV – 6 obrębów,
c) Powiat łęczycki – zakres: Zadanie I - gm. Grabów – cześć V – 15 obrębów,
5.
Część V
a) Powiat łódzki wschodni – zakres: Zadanie II Podzadanie I - gm. Brójce – 5 obrębów,
b) Powiat łódzki wschodni – zakres: Zadanie II Podzadanie II - Tuszyn – 6 obrębów,
6.
Część VI
a) Powiat opoczyński – zakres: Zadanie VI Podzadanie I - Olszewice, Celestynów, Grudzień Las,
Kolonia Grudzień, Olszowiec, gm. Sławno – 5 obrębów,
b) Powiat opoczyński – zakres: Zadanie VI Podzadanie II - Kamilówka, Kozenin, Owadów, gm.
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7.
8.
9.

10.

Sławno – 3 obręby,
Część VII
a) Powiat pabianicki –zakres: Zadanie VII Podzadanie II - gm. Dłutów – 4 obręby,
Część VIII
a) Powiat rawski – zakres: Zadanie VIII Podzadanie III, IV, VI – 10 obrębów,
b) Powiat rawski – zakres: Zadanie VIII Podzadanie VII, VIII – 7 obrębów,
Część I X
a) Powiat wieruszowski – zakres: Zadanie XIX - m. Wieruszów, obręb Wyszanów (działki,
kontury klasyfikacyjne i użytki gruntowe) gm. Wieruszów – 7 obrębów (komplet
informacji),
b) Powiat wieruszowski – zakres: Zadanie XIX - obręb Bolesławiec (działki, kontury
klasyfikacyjne i użytki gruntowe), gm. Bolesławiec – 4 obręby (komplet informacji),
Część X
a) Powiat zgierski – zakres: Zadanie X Podzadanie III - gm. Ozorków (budynki i aktualizacja
użytków),
b) Powiat zgierski – zakres: Zadanie X Podzadanie I - gm. Aleksandrów Łódzki ( budynki i
aktualizacja użytków),
c) Powiat zgierski – zakres: Zadanie X Podzadanie V - gm. Stryków ( budynki i aktualizacja
użytków),
d) Powiat zgierski – zakres: Zadanie X Podzadanie II - gm. Głowno (budynki i aktualizacja
użytków),
e) Powiat zgierski – zakres: Zadanie X Podzadanie IV - gm. Parzęczew (budynki i aktualizacja
użytków),
f) Powiat zgierski – zakres: Zadanie X Podzadanie VI - gm. Zgierz (budynki i aktualizacja
użytków),
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowi załącznik nr 8
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Warunki Techniczne (dalej: „WT”) .
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, projekt pn.: „Budowa
systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty
z terenu województwa łódzkiego”.
Nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/17-00.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcy gwarancji oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne
przedmiotu zamówienia na okres równy okresowi gwarancji. Okres gwarancji i rękojmi liczony
będzie od daty zakończenia protokolarnego odbioru końcowego pełnego zakresu robót objętych
zamówieniem. Okres gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne w zawartej umowie zostanie
zrównany. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. W punkcie 8 formularza oferty należy
podać okres gwarancji w miesiącach.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę
w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Kody opisujące przedmiot zamówienia (słownik CPV):
72316000–3 – Usługi analizy danych
71356000-8 - Usługi techniczne
71356100-9 - Usługi kontroli technicznej
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy
PZP.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie ogranicza możliwości przekazania realizacji zamówienia w części
podwykonawcom. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji części zamówienia
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podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do wskazania, w formularzu stanowiącym
załącznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), część
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z podaniem firmy
podwykonawcy jeżeli jest znana w momencie składania oferty.
3.9. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące
pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U.
2019 poz. 1040 z późn. zm.) tj. polegające na przeprowadzaniu weryfikacji danych i
dokumentów w PODGiK - były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
3.10. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3.9
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3.11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3.9 czynności w trakcie realizacji
zamówienia. Dowodami żądanymi przez Zamawiającego mogą być w szczególności
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju
umowy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
kopię umowy/umów osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których
dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019
poz. 1781) (dalej: „ustawa ODO”) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), (dalej „RODO”), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
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zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy ODO oraz RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,
3.12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
3.13. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się określenia znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogło by to doprowadzić do uprzywilejowania
lub wyeliminowania niektórych wykonawców jak również wskazanie norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 29 ust.
3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy PZP, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, a
posługiwanie się określeniami produktów wyżej wskazanymi ma wyłącznie charakter
przykładowy. Zastosowanie rozwiązań równoważnych dopuszczalne jest jednakże przy
zachowaniu parametrów jakościowych i cech użytkowych co najmniej na poziomie parametrów
wskazanego rozwiązania, co oznacza, że uznane będzie każde rozwiązanie równoważne o
parametrach identycznych lub lepszych niż opisane. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie
może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do
przewidzianych w SIWZ, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa. Jednocześnie,
zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywane przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego usługi
spełniają przesłanki do uznania za równoważne tj. spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.
Rozdział 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający określa następujące terminy realizacji zamówienia:
1. Część I - Powiat bełchatowski – do 20 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej
niż po dokonaniu odbiorów końcowych przedmiotu Umowy na dostawę bazy danych ewidencji
gruntów i budynków (dalej: „EGIB”) oraz podpisaniu i przekazaniu Zamawiającemu protokołu
odbioru Weryfikator - Zamawiający bez uwag podlegających weryfikacji i odbiorowi w ramach usługi
stanowiącej przedmiot zamówienia.
2. Część II – Powiat brzeziński – do 14 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż
po dokonaniu odbiorów końcowych przedmiotu Umowy na dostawę bazy danych ewidencji gruntów
i budynków (dalej: „EGIB”) oraz podpisaniu i przekazaniu Zamawiającemu protokołu odbioru
Weryfikator - Zamawiający bez uwag podlegających weryfikacji i odbiorowi w ramach usługi
stanowiącej przedmiot zamówienia.
3. Część III – Powiat kutnowski – do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż
po dokonaniu odbiorów końcowych przedmiotu Umowy na dostawę bazy danych ewidencji gruntów
i budynków (dalej: „EGIB”) oraz podpisaniu i przekazaniu Zamawiającemu protokołu odbioru
Weryfikator - Zamawiający bez uwag podlegających weryfikacji i odbiorowi w ramach usługi
stanowiącej przedmiot zamówienia.
4. Część IV – Powiat łęczycki - do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż po
dokonaniu odbiorów końcowych przedmiotu Umowy na dostawę bazy danych ewidencji gruntów i
budynków (dalej: „EGIB”) oraz podpisaniu i przekazaniu Zamawiającemu protokołu odbioru
Weryfikator - Zamawiający bez uwag podlegających weryfikacji i odbiorowi w ramach usługi
stanowiącej przedmiot zamówienia.
5. Część V – Powiat łódzki wschodni – do 21 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie
wcześniej niż po dokonaniu odbiorów końcowych przedmiotu Umowy na dostawę bazy danych
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6.

7.

8.

9.

10.

ewidencji gruntów i budynków (dalej: „EGIB”) oraz podpisaniu i przekazaniu Zamawiającemu
protokołu odbioru Weryfikator - Zamawiający bez uwag podlegających weryfikacji i odbiorowi w ramach
usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.
Część VI – Powiat opoczyński – 30.09.2022, jednak nie wcześniej niż po dokonaniu odbiorów
końcowych przedmiotu Umowy na dostawę bazy danych ewidencji gruntów i budynków (dalej:
„EGIB”) oraz podpisaniu i przekazaniu Zamawiającemu protokołu odbioru Weryfikator - Zamawiający
bez uwag podlegających weryfikacji i odbiorowi w ramach usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.
Część VII – Powiat pabianicki – do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż
po dokonaniu odbiorów końcowych przedmiotu Umowy na dostawę bazy danych ewidencji gruntów
i budynków (dalej: „EGIB”) oraz podpisaniu i przekazaniu Zamawiającemu protokołu odbioru
Weryfikator - Zamawiający bez uwag podlegających weryfikacji i odbiorowi w ramach usługi
stanowiącej przedmiot zamówienia.
Część VIII – Powiat rawski – do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż
po dokonaniu odbiorów końcowych przedmiotu Umowy na dostawę bazy danych ewidencji gruntów
i budynków (dalej: „EGIB”) oraz podpisaniu i przekazaniu Zamawiającemu protokołu odbioru
Weryfikator - Zamawiający bez uwag podlegających weryfikacji i odbiorowi w ramach usługi
stanowiącej przedmiot zamówienia.
Część IX – Powiat wieruszowski – do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej
niż po dokonaniu odbiorów końcowych przedmiotu Umowy na dostawę bazy danych ewidencji
gruntów i budynków (dalej: „EGIB”) oraz podpisaniu i przekazaniu Zamawiającemu protokołu
odbioru Weryfikator - Zamawiający bez uwag podlegających weryfikacji i odbiorowi w ramach usługi
stanowiącej przedmiot zamówienia.
Część X – Powiat zgierski – do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż po
dokonaniu odbiorów końcowych przedmiotu Umowy na dostawę bazy danych ewidencji gruntów i
budynków (dalej: „EGIB”) oraz podpisaniu i przekazaniu Zamawiającemu protokołu odbioru
Weryfikator - Zamawiający bez uwag podlegających weryfikacji i odbiorowi w ramach usługi
stanowiącej przedmiot zamówienia.

Rozdział 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie przedmiotowego zamówienia, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu,
w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego.
5.1.

Podstawy wykluczenia:

5.1.1. Podstawę wykluczenia Wykonawcy będzie stanowiło nie wykazanie przez niego braku podstaw
do wykluczenia z udziału w postępowaniu, w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 oraz
ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
5.1.2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający określił fakultatywne podstawy wykluczenia zawarte
w art. 24 ust. 5 pkt 1, ustawy PZP, tj.: z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243) 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);
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5.1.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.
5.1.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5
ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje
się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5.2.

Warunki udziału w postępowaniu:

5.2.1. Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub
uprawnień w niniejszym postępowaniu z uwagi na brak regulacji nakazujących ich posiadanie.
5.2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
a) Część I – 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)
b) Część II – 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
c) Część III – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
d) Część IV – 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
e) Część V – 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)
f) Część VI – 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)
g) Część VII –50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
h) Część VIII – 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
i) Część IX – 140 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych)
j) Część X – 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Uwaga:
● W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia suma gwarancyjna
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej musi być co najmniej takiej wysokości jak najwyższa
wymagana suma gwarancyjna spośród części, na które Wykonawca składa ofertę,
● Dla potrzeb oceny spełniania powyższego warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie wartości przeliczone wg. średniego kursu PLN do tej
waluty podawanego przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (wg. tabeli A kursów średnich walut obcych).
5.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej.
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5.2.3.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonał/wykonuje należycie minimum 1 (jedną) usługę
obejmującą swym zakresem prace polegające na weryfikacji BAZ DANYCH POWSTAŁYCH
W WYNIKU REALIZACJI PRAC NA DOSTAWĘ BAZ DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I
BUDYNKÓW [EGIB]– KOMPLEKSOWĄ MODERNIZACJĘ EWIDENCJI GRUNTÓW I
BUDYNKÓW o wartości usługi nie mniejszej niż:
a) Część I–100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych)
b) Część II–25 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
c) Część III–25 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
d) Część IV–50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
e) Część V–40 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
f) Część VI–50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
g) Część VII–25 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
h) Część VIII–50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
i) Część IX–75 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)
j) Część X–150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Uwaga:
● W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi
wykazać się realizacją minimum 1 usługi o wartości nie mniejszej niż najwyższa
wymagana ze wszystkich części na które Wykonawca składa ofertę.
● W przypadku powoływania się przez Wykonawcę, celem spełnienia warunku o którym
mowa w pkt. 5.2.3.1. SIWZ, na wiedzę i doświadczenie zdobytą w trakcie realizacji
zamówienia przez grupę Wykonawców (np. konsorcjum), której członkiem był
Wykonawca/ podmiot trzeci, Zamawiający będzie badał doświadczenie własne
Wykonawcy/ podmiotu trzeciego, tzn. realnie i faktycznie uzyskane w ramach realizacji
zamówienia jako członka konsorcjum.
5.2.3.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował następującymi osobami, które zostaną przez Wykonawcę skierowane
do realizacji zamówienia:
a) co najmniej 1 osobą (kierownik zespołu), która w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed
upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika zespołu
realizującego usługę weryfikacji lub dostawy baz danych geodezyjnych oraz
b) co najmniej 1 osobą (członek zespołu), która posiada aktualne uprawnienia zawodowe
do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii co najmniej
w zakresie art. 43 pkt. 1 lub 2 PGiK lub odpowiadające im ważne uprawnienia
zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez
właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.
Dz.U.2020 poz. 220).
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Uwaga:
● Poprzez uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie
geodezji i kartografii Zamawiający rozumie uprawnienia zawodowe, o których mowa
w ustawie PGiK oraz w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7.02.2014
r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 176) lub odpowiadające im ważne uprawnienia zawodowe do wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii wydane na podstawie poprzednio
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy
organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U.2018 poz. 2272).
● Warunek dysponowania potencjałem osobowym jest taki sam dla Wykonawców składający
ofertę na jedną, wybrane lub wszystkie części zamówienia.
● Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji opisanej w lit. a) z funkcjami opisanymi
w lit. b) powyżej.

5.3. Poleganie na zasobach innych podmiotów:
5.3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
5.3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór
zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Zobowiązanie może być złożone w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu udostępniającego potencjał lub w postaci
elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem poprzez opatrzenie
takiej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do reprezentacji
podmiotu udostępniającego potencjał.
5.3.3. 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 i ust. 5 pkt. 1
ustawy PZP.
5.3.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.3.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5.3.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,
na zasobach którego polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
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- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w pkt. 5.3.1.
5.4.

Podwykonawstwo.

5.4.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
5.4.2. Wykonawca może zrealizować usługę stanowiącą przedmiot zamówienia korzystając z pomocy
Podwykonawców.
5.4.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców,
jeżeli są znane w momencie składania oferty.
5.4.4. Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów opisanych w pkt. 6.9.1.2.
SIWZ, dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca
polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP.
5.4.5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
5.4.6. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5.4.7. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w projekcie umowy.
5.5.

Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów
gospodarczych (konsorcja/ spółki cywilne):

5.5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące
Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki
udziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub Wykonawcy
wspólnie, z zastrzeżeniem uwag o których mowa w pkt. 5.2. SIWZ. Brak podstaw do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP musi wykazać
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5.5.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dotyczy również
wspólników spółki cywilnej.
5.5.3. Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez
upoważnionego przedstawiciela.
5.5.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5.5.5. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców, zostanie wyłoniona
w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający
może zażądać w wyznaczonym terminie złożenia umowy konsorcjum regulującej współpracę
tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki
została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
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Rozdział 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
6.1.

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.

6.1.1. W celu dokonania wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć w wersji
elektronicznej wraz z ofertą podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym aktualne na
dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia, zwanego dalej Jednolitym dokumentem albo JEDZ (Załącznik nr 1A do SIWZ). Wzór
jednolitego dokumentu określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5
stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (Dz.U. L 3/16 z 06.01.2016). Rozporządzenie zawiera także załącznik 1 – Instrukcje,
w którym opisano sposób wypełnienia Jednolitego dokumentu.
Przekazanie Zamawiającemu JEDZ w innej formie niż drogą elektroniczną będzie uznane jako
niezłożenie JEDZ i w konsekwencji będzie powodowało konieczność zastosowania odpowiednich
procedur określonych w ustawie PZP na okoliczność niezłożenia JEDZ.
Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może
wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie https://espd.uzp.gov.pl/
Wykonawca wypełniając JEDZ może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi
wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.
6.1.2. Jednolity dokument musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia w odniesieniu do zamówienia, na które Wykonawca złożył ofertę i musi
być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy.
6.1.3. Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie www.uzp.gov.pl w dziale
E-Zamówienia/JEDZ.
6.1.4. Całość dokumentacji postępowania przetargowego w tym wersja formularza JEDZ - załącznika
nr 1A do SIWZ oraz załączników nr 1-12 do SIWZ dostępna jest na stronie internetowej
Zamawiającego: www.zpwl.bip.net.pl
6.1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity dokument
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie braku
podstaw wykluczenia oraz w zakresie, w którym każdy z tych wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu. Jednolite dokumenty każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoba/y
upoważnione do reprezentowania każdego z tych Wykonawców.
6.1.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące tych
podmiotów, podpisany/e kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione
do reprezentowania innego podmiotu.
6.1.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
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zasobów, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają
w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6.1.8. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia Podwykonawcom, którzy nie są podmiotami, na których zdolnościach lub sytuacji
Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył jednolite
dokumenty dotyczące Podwykonawców.
6.1.9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
6.1.9.1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:
a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Wzór wykazu
znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ.
c) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
Uwaga:
● Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może
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przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez Zamawiającego warunku.
● Jeżeli do potwierdzenia posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
niezbędne jest również wykazanie opłacenia składki ubezpieczenia, Wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenie również dokumentów potwierdzających jej opłacenie.
6.1.9.2. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;
d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ;
6.2.

6.3.

6.4.

w celu wykazania braku podstawy do wykluczenia, określonej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,
Zamawiający wymaga złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, oświadczenia o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu;
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 6.1.9.2. niniejszej SIWZ.
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

6.4.1. pkt 6.1.9.2. lit. a) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
6.4.2. pkt 6.1.9.2. lit. b) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
6.4.3. 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
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powyżej, 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,
z zachowaniem terminów ich wystawienia.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w pkt. 6.1.9.2. lit. a) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. 6.4.1. SIWZ, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał 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, z zachowaniem
terminów ich wystawienia.
Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania
określone w ustawie PZP i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126, z późn. zm) oraz w odniesieniu do jednolitego
dokumentu – wymagania określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia
5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (Dz. U. L 3/16 z 6.1.2016) jak również w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych (Dz. U. 2017 poz. 1320, z późn. zm.).
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w pkt. 6.1.9., 6.2. oraz 6.4. SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych lub wskazania, że znajdują się one
w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane
przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty lub korzysta, w celu powiedzenia okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy PZP z posiadanych oświadczeń lub dokumentów o
ile są aktualne. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język
polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym również spółki cywilnej, dokumenty
wymienione w pkt. 6.1.9.1. SIWZ powinny być złożone przez dowolnego Wykonawcę spośród
Wykonawców składających wspólną ofertę lub Wykonawców łącznie natomiast dokumenty
wymienione w pkt. 6.1.9.2. SIWZ albo odpowiadające im określone w pkt. 6.4. SIWZ oraz
dokumenty o których mowa w pkt. 6.2. SIWZ powinny być złożone przez każdego Wykonawcę,
w tym także każdego wspólnika spółki cywilnej.
W przypadku gdy Wykonawca wraz z ofertą prześle do Zamawiającego, prócz dokumentów
określonych w punktach 6.1.1., 6.1.5., 6.1.6. również inne dokumenty wymienione w niniejszym
rozdziale, Zamawiający oceni na ich podstawie spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania bez wzywania wykonawcy do ich złożenia
zgodnie z pkt. 6.1.9. SIWZ. Wyjątek stanowi oświadczenie o którym mowa w pkt. 6.2., które
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie we wskazanym punkcie określonym.
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6.10. Uzupełnianie dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
6.10.1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6.10.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Rozdział 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
7.1.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal), miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że:

7.1.1. Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz
publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców
na miniPortalu, w zakładce „Lista wszystkich postępowań”, „Szczegóły”. W formularzu oferty
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres email, na które
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
7.1.2. komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie składania oświadczeń,
wniosków (innych niż oferta wraz z załącznikami oraz zmiana lub wycofanie oferty),
zawiadomień, dokumentów elektronicznych, lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz przekazywania informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal
(Formularz do komunikacji) jako załącznik lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres
email: przetargi@zpwl.powiat-piotrkowski.pl.
7.2.
7.3.

7.4.

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia TED lub ID postępowania dostępnym w miniPortalu.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika
sytemu dostępnej na miniPortalu, której treść Wykonawca akceptuje składając ofertę
w niniejszym postępowaniu:
(https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-SystemuminiPortal-ePUAP.pdf).
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Ustawie PZP,
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2017 poz. 1320, z późn. zm.)
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.
7.9.1

7.9.2

7.9.3

7.9.4
7.9.5

7.9.6

7.9.7
7.9.8

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.
2016 poz. 1126, z późn. zm.).
Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale 6 SIWZ jak również oświadczenie,
o którym mowa w pkt. 3.8. SIWZ oraz zobowiązanie wskazane w pkt. 5.3.2. są składane
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci elektronicznej kopii dokumentu
lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem punktu 10.10.
Podpisanie elektronicznego oświadczenia jak również poświadczenie za zgodność z oryginałem
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego
oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych
dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym:
http://www.nccert.pl/kontakt.htm.
Zaleca się stosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie PAdES dla
dokumentów w formacie .pdf. Dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się stosowanie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie XAdES.
Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępny na ePUAP i udostępniony również na
miniPortalu, za pomocą którego Wykonawca składa, zmienia albo wycofuje ofertę nie wymaga
podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ani Profilem Zaufanym ePUAP.
Dodatkowe informacje:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu
opisane
zostały
w
Regulaminie
korzystania
z
miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx)
oraz
Regulaminie
ePUAP
(https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin), których treść Wykonawca
akceptuje składając ofertę w niniejszym postępowaniu:.
Dokumenty składane w postępowaniu muszą być sporządzone w jednym z formatów danych
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.
U. 2017 poz. 2247) – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odti.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji ePUAP wynosi 150 MB.
W momencie przesyłania przez Wykonawcę oferty za pośrednictwem ePUAP zostanie
wygenerowany komunikat wraz z identyfikatorem oferty, który Wykonawca powinien
zachować gdyż będzie on potrzebny do podejmowania czynności w postępowaniu.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się
datę ich przekazania na ePUAP.
ID postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są na miniPortalu w zakładce „Lista wszystkich postępowań”, „Szczegóły”.
UWAGA: Wykonawca winien dokładnie sprawdzić poprawność przeniesienia ID postępowania
do aplikacji do szyfrowania oferty dostępnej na stornie miniPortalu, gdyż błąd w zapisie
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spowoduje brak możliwości odszyfrowania i otwarcia takiej oferty po stronie Zamawiającego,
mimo pojawienia się komunikatu o poprawnym jej zaszyfrowaniu.
7.9.9 UWAGA: Pobierając klucz publiczny Wykonawca musi zapisać go na swoim komputerze bez
otwierania pliku. Pliku klucza publicznego nie wolno również otwierać gdy już jest zapisany
na komputerze Wykonawcy. Otwarcie pliku klucza publicznego może doprowadzić do jego
uszkodzenia a następnie braku możliwości zaszyfrowania albo odszyfrowania przez
Zamawiającego oferty Wykonawcy. Zapisany plik klucza publicznego można wykorzystać
jedynie do szyfrowania oferty przy pomocy aplikacji do szyfrowania oferty.
7.9.10 Korzystanie z ePUAP oraz miniPortalu przez Wykonawców jest bezpłatne.
7.10. Osobami wyznaczonymi do kontaktu w sprawie postępowania jest:
7.10.1. Biuro projektu: Tomasz Cieplucha e-mail: biurozwiazku@zpwl.powiat-piotrkowski.pl
7.10.2. Zamówienia publiczne: Maciej Jończyk e-mail: przetargi@zpwl.powiat-piotrkowski.pl
7.11. Godziny wyznaczone do kontaktowania się z Wykonawcami: 7:30 – 15:30 (pon. – pt.).
7.12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach
określonych w art. 38 Ustawy PZP, za pośrednictwem na adresu email: przetargi@zpwl.powiatpiotrkowski.pl lub dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji).
7.13. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
7.14. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.
Rozdział 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
8.1.
8.2.
8.3.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w postępowaniu.
Wadium – zasady wnoszenia, zwrotu i utraty regulują przepisy pzp: art. 45 i 46 ustawy PZP.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert
w wysokości:
Dla części I - 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
Dla części II – 1 300,00 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych).
Dla części III – 1 400,00 zł (słownie: tysiąc czterysta złotych).
Dla części IV - 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
Dla części V – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
Dla części VI - 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
Dla części VII - 1 400,00 zł (słownie: tysiąc czterysta złotych).
Dla części VIII - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych),
Dla części IX – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
Dla części X – 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych),

8.4.

Wadium może być wniesione w:

8.4.1. pieniądzu;
8.4.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
8.4.3. gwarancjach bankowych;
8.4.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
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8.4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 299).
8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy numer:
Bank BGŻ BNP PARIBAS
nr konta (IBAN: PL): 76 1600 1462 1838 0052 4000 0006
SWIFT/BIC: PPABPLPKXXX
z dopiskiem: Wadium – „usługa weryfikacji baz danych powstałych w wyniku realizacji
prac na dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków [EGiB]– kompleksową
modernizację ewidencji gruntów i budynków prowadzoną w trybie art. 24a ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276 ze zm.) cz. …..”
(podać nr części której dotyczy) znak sprawy ZPWŁ 272.6.2020
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na
rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 8.5 niniejszej SIWZ, przed upływem
terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin
składania ofert).
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych
Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
Wadium w formie inne niż pieniądz Wykonawca wnosi w oryginale w postaci elektronicznej tj.
dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób
uprawnionych do jego wystawienia tj. przez wystawcę dokumentu, poprzez załączenie go do
oferty.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby
gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące
utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia winno zawierać w swej treści:

8.9.1. Wykonawcę, Zamawiającego czyli beneficjenta gwarancji oraz gwaranta/ poręczyciela (podmiot
udzielający gwarancji lub poręczenia,
8.9.2. dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,
8.9.3. wskazanie sumy gwarancyjnej,
8.9.4. określenie terminu ważności gwarancji
8.9.5. nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie,
bez konieczności dołączania jakichkolwiek dokumentów.
8.10. Brak którejkolwiek z wymaganych adnotacji w treści dokumentu wadialnego będzie skutkować
odrzuceniem oferty.
8.11. W treści wadium złożonej w formie innej niż pieniądz nie może być zapisów stanowiących, iż
możliwe jest wycofanie gwarancji lub poręczenia w przypadku zwrotu oryginału dokumentu do
wystawcy.
8.12. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonego w języku
obcym, Zamawiający żąda, by zostało złożone wraz z jego tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
8.13. Wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust.
1 pkt 7b ustawy PZP.
8.14. Zamawiający informuje, iż jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami w przypadku
wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy PZP.
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Rozdział 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1.
9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej
na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Nie przedłożenie informacji dotyczącej przedłużenia oferty lub brak reakcji na wniosek
Zamawiającego zostanie uznane za nie wyrażenie zgody na przedłużenie związania ofertą
i zostanie ona odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a Ustawy PZP.
Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
10.2. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, w języku
polskim, w jednym z formatów danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań
dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2247) – w szczególności w formatach:
.pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odti i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
10.3. Ofertę należy złożyć w oryginale opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
10.4. Do oferty należy dołączyć:
10.4.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
10.4.2. zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie określonej w pkt. 5.3.2 SIWZ – jeżeli Wykonawca
celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamierza korzystać
z potencjału podmiotu trzeciego,
10.4.3. oświadczenie Wykonawcy w zakresie podwykonawstwa, o którym mowa w pkt. 3.8. SIWZ,
w formie określonej w pkt. 7.5. SIWZ
10.4.4. pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest niezbędne,
10.4.5. inne dokumenty, jeżeli są niezbędne do złożenia oferty
a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
Tak przygotowany plik należy zaszyfrować przy użyciu aplikacji do szyfrowania oferty dostępnej
na stornie miniPortalu
10.5. UWAGA: Aplikacja do szyfrowania oferty dostępna na stornie miniPortalu może przyjąć
wyłącznie jeden plik, dlatego też Zamawiający zwraca uwagę aby Wykonawcy nie próbowali
szyfrować i przesyłać kilku plików z dokumentami oddzielnie.
10.6. UWAGA: Powtórne zaszyfrowanie już wcześniej zaszyfrowanego pliku przy pomocy aplikacji do
szyfrowania skutkuje po stronie Zamawiającego brakiem możliwości odszyfrowania i otwarcia
ofert.
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10.7. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów lub oświadczeń składanych przez Wykonawcę jest
sporządzony w języku obcym, taki dokument lub oświadczenie należy złożyć wraz
z tłumaczeniem na język polski.
10.8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku oznaczonym jako
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” w nazwie pliku oraz jego treści,
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku
archiwum (ZIP). Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzec, że informacje te nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy
przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj: informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
10.9. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy
będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe
zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
10.10. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia składanego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może
sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.
10.11. 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 lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
10.12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii (zdjęcie lub skan wersji
papierowej) dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.
10.13. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy oraz do zaciągania w jego imieniu zobowiązań, w sposób jednoznacznie
identyfikujący tą osobę lub osoby.
10.14. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi zostać złożone w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli oraz
zaciągania zobowiązań albo elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza opatrzonej jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku składania
oryginału pełnomocnictwa w postaci dokumentu elektronicznego Wykonawca powinien
przekazać również dokumenty, z których wynikały będą uprawnienia osób je podpisujących.
10.15. Jeśli uprawnienie do podpisania oferty wynika z określonego dokumentu np.: wyciągu
z ewidencji lub rejestru, należy oryginał dokumentu elektronicznego lub w postaci
elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
załączyć do oferty. W przypadku dostępności dokumentów, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
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10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.
10.21.
10.22.

10.23.

10.24.
10.25.

10.26.

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
danych wskazane dokumenty.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy (lider konsorcjum). Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców.
Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku
postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie
oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców
składających ofertę wspólną.
Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty
indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Sytuacje wskazane powyżej oznaczały będą konieczność odrzucenia wszystkich
ofert złożonych przez danego Wykonawcę, w tym ofert konsorcjów, z mocy art. 89 ust. 1 pkt. 1
ustawy PZP.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłużeniem swojej oferty.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty
został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
(https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-SystemuminiPortal-ePUAP.pdf).
Oświadczenie woli w sprawie zmiany lub wycofania oferty winno zostać złożone w formie
określonej w pkt. 7.5. SIWZ, wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do działania
w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo winno być złożone zgodnie z pkt. 10.14. SIWZ.
Złożenie nowej oferty bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch
ofert, co spowoduje odrzucenie ofert z mocy art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP.
UWAGA: Wycofanie oferty w przypadku chęci jej zmiany powoduje wycofanie całości oferty
a taka sytuacja implikuje potrzebę stworzenia nowego pliku archiwum zawierającego wszystkie
pliki, jakie Wykonawca zobligowany będzie złożyć w terminie składania ofert, a więc zarówno
te, których treść uległa zmianie, jak i te, które nie uległy modyfikacji.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofania oferty.

Rozdział 11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
11.1. Termin składania ofert: 11.12.2020 r. godzina 12:00
11.2. Termin otwarcia ofert: 11.12.2020 r. godzina 14:00
11.3. Otwarcie ofert zostanie dokonane przy użyciu aplikacji do szyfrowania dostępnej na miniPortalu
i nastąpi poprzez odszyfrowanie i otwarcie oferty za pomocą klucza prywatnego.
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11.4. Otwarcie ofert jest jawne.
11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie poszczególnych części zamówienia.
11.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informację
z otwarcia ofert.
11.7. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona
Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
Rozdział 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1. Cena oferty jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 178 ).
12.2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ ceny brutto za realizację
przedmiotu zamówienia w podziale na części, o których mowa w pkt. 3.1. SIWZ. Cena brutto
zostanie obliczona jako iloczyn maksymalnej ceny netto usługi i właściwej stawki VAT.
12.3. Cena brutto będzie ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy
określonym w niniejszej SIWZ jak również wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty.
12.4. Stawka podatku VAT określana jest przez Wykonawcę w „Ofercie” zgodnie z ustawą z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)
12.5. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
12.6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
12.7. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tj. obowiązku
naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i usług przez zamawiającego), zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
12.8. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (tj. obowiązku naliczenia i odprowadzenia
podatku od towarów i usług przez zamawiającego), wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku
12.9. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich
(PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych.
Rozdział 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY
13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria:
1) Kryterium cena brutto (KC)– stanowiące wagę 60%
Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje ceny ofert z podatkiem VAT. W celu ustalenia
ilości punktów, jaką otrzymają poszczególni Wykonawcy zastosowany zostanie następujący
wzór:
Liczba punktów = (Cmin/Co) x 60 pkt
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gdzie:
Cmin– cena brutto oferty najtańszej
Co – cena brutto oferty ocenianej
2) Kryterium okres gwarancji (KG) – stanowiące wagę 40%
Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty w oparciu o zadeklarowaną wartość
oferowanego okresu gwarancji na wykonany zakres prac. Im dłuższy okres gwarancji tym
większa liczba przyznanych punktów. Przy czym minimalny wymagany okres gwarancji
wynosi 24 miesiące. Maksymalny możliwy punktowany okres gwarancji wynosi 48 miesięcy –
w przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma w niniejszym
kryterium maksymalnie 40 pkt.
Zamawiający przyzna punkty w ramach tego kryterium wg następującego klucza:
1) okres gwarancji wynosi min. 24 miesiące – 0 pkt (okres minimalny wymagany przez
Zamawiającego)
2) okres gwarancji wynosi min. 36 miesięcy – 20 pkt
3) okres gwarancji wynosi min. 48 miesięcy – 40 pkt
13.2. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą łączną liczbę punktów
w kryteriach przyjętych w niniejszym postępowaniu. Każda część zamówienia podlega odrębnej
ocenie.
Ogólna ocena oferty będzie łączną ilością punktów uzyskanych za kryteria i zostanie obliczona
wg. wzoru:

K = KC+ KG
13.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
13.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takie samej
cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym
terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
13.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej
Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem
określonym w pkt 13.2. SIWZ.
Rozdział 14. TERMIN PŁATNOŚCI
14.1. Wymagany jest termin płatności wynoszący do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
14.2. W przypadku posiadania przez Zamawiającego środków finansowych, Zamawiający może
dokonać płatności w terminie krótszym niż 30 dni.
Rozdział 15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
15.1. Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym w terminie 3 dni
od momentu powiadomienia go o wybraniu jego oferty w celu uzyskania informacji o dniu
wyznaczonym na podpisanie umowy.
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15.2. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu do zawarcia
umowy będzie traktowane jako odmowa jej zawarcia.
15.3. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną.
15.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, mogą zostać wezwani do
dostarczenia zamawiającemu stosownej umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie
zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum
przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
Rozdział 16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
16.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej "zabezpieczeniem".
Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy o wykonanie przedmiotu
zamówienia.
16.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16.3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
16.4. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 5 % łącznej ceny
ofertowej brutto podanej w ofercie.
16.5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej albo w kilku
następujących formach:
16.5.1. pieniądzu;
16.5.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
16.5.3. gwarancjach bankowych;
16.5.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
16.5.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
16.6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w banku:
Bank BGŻ BNP PARIBAS
nr konta (IBAN: PL): 22 1600 1462 1838 0052 4000 0008
SWIFT/BIC: PPABPLPKXXX
16.7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
16.8. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.
16.9. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank,
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od
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pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania,
bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy
wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
16.10. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
16.11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy
przekracza 5 lat, zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu wnosi się na okres nie krótszy
niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
16.12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia w formie innej niż
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wpłatę kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
16.13. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 151 ustawy:
16.13.1. 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty wykonania
przedmiotu zamówienia,
16.13.2. 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.
Rozdział 16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
17.1. Wykonawca, którego ofertę Zamawiający uzna za najkorzystniejszą, jest zobowiązany do
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie ustalonym przez Zamawiającego
zgodnie z art. 94 Ustawy PZP.
17.2. Wzór umowy, zawierający istotne postanowienia oraz określający możliwości ich zmian, stanowi
załącznik nr 12 do SIWZ.
Rozdział 17. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów określonych w ustawie Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI,
art. 179 – 198g.
Rozdział 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy
PZP.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - formularz oferty
2. Załącznik nr 1 A - formularz JEDZ
3. Załącznik nr 2 - wykaz osób
4. Załącznik nr 3 - wykaz usług
5. Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dotyczącego braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji lub ostatecznej decyzji administracyjnej
7. Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia dotyczącego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
8. Załącznik nr 7 – Zobowiązanie innego podmiotu
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9. Załącznik nr 8 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – warunki techniczne
10. Załącznik Nr 9 – Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
11. Załącznik Nr 10 – Oświadczenie w zakresie podwykonawstwa
12. Załącznik Nr 11 – Klauzula informacyjna dotycząca art. 13 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej:
„RODO”) w zakresie zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej,
której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
13. Załącznik Nr 12 – Wzór umowy
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY
OFERTA NA
Usługę weryfikacji baz danych powstałych w wyniku realizacji prac na dostawę baz danych
ewidencji gruntów i budynków [EGiB]– kompleksową modernizację ewidencji gruntów i
budynków prowadzoną w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276 ze zm.)
Numer sprawy: ZPWŁ 272.6.2020
Oznaczenie wykonawcy (ów)* - nazwa

NIP
Regon

Adres

Miejscowość:

Kapitał zakładowy (jeżeli dotyczy)

Nr KRS wraz z oznaczeniem sądu/nr
wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej wraz z oznaczeniem organu
rejestrującego

Powiat:
Nr telefonu do kontaktów w sprawie:
Województwo:
Numer faksu na który przesyłana będzie
korespondencja w sprawie:

Wykonawca/y jest/są □ mikro, □ małym lub □ średnim przedsiębiorstwem*
Imię i nazwisko osoby prowadzącej
sprawę

E-mail na który może być przesyłana
korespondencja w sprawie:
adres skrzynki ePUAP na który może być
przesyłana korespondencja w sprawie:

Numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium (jeżeli dotyczy):
* Należy zaznaczyć odpowiednie
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W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla w/w zamówienia My/Ja, niżej
podpisani/ny, niniejszym oświadczamy, co następuje:
1.

2.

3.
4.
5.

Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści SIWZ, wraz z wyjaśnieniami i zmianami oraz
wszelkie określone w niej wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia.
W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy postanowienia, które zostaną wprowadzone do
treści umowy na wykonanie zamówienia, którą zobowiązujemy się podpisać w miejscu i czasie
określonym przez Zamawiającego.
Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Instrukcji użytkownika
oraz Regulamin korzystania z miniPortalu jak również Regulamin ePUAP.
Wadium zostało wniesione w formie ...................................................................................................
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym SIWZ
za następująca cenę:

Część
Zamówienia
I

Przedmiot zamówienia

maksymalna cena netto
PLN za wykonanie
całości przedmiotu
umowy

Stawka
VAT w %

Cena brutto PLN
(kol. III x kol. IV)

II

III

IV

V

I

Powiat bełchatowski – zakres:
Zadanie III Podzadanie I - gm.
Szczerców – 8 obrębów,
Powiat bełchatowski – zakres:
Zadanie III Podzadanie II - gm.
Szczerców – 1 obręb,
Powiat bełchatowski – zakres:
Zadanie III Podzadanie III - gm.
Szczerców – 8 obrębów

II

Powiat brzeziński – zakres: Zadanie
IV Podzadanie I - gm. Rogów – 9
obrębów

III

Powiat kutnowski – zakres: Zadanie
V Podzadanie I - gm. Dąbrowice – 9
obrębów
Powiat łęczycki – zakres: Zadanie I gm. Grabów – cześć II – 19 obrębów,
2

IV

Powiat łęczycki – zakres: Zadanie I gm. Grabów – cześć IV – 6 obrębów,
Powiat łęczycki – zakres: Zadanie I gm. Grabów – cześć V – 15 obrębów

V

Powiat łódzki wschodni – zakres:
Zadanie II Podzadanie I - gm. Brójce
– 5 obrębów,
Powiat łódzki wschodni – zakres:
Zadanie II Podzadanie II - Tuszyn – 6
obrębów

28

VI

Powiat opoczyński – zakres: Zadanie
VI Podzadanie I - Olszewice,
Celestynów, Grudzień Las, Kolonia
Grudzień, Olszowiec, gm. Sławno – 5
obrębów,
Powiat opoczyński – zakres: Zadanie
VI Podzadanie II - Kamilówka,
Kozenin, Owadów, gm. Sławno – 3
obręby

VII

VIII

IX

Powiat pabianicki –zakres: Zadanie
VII Podzadanie II - gm. Dłutów – 4
obręby,
Powiat rawski – zakres: Zadanie VIII
Podzadanie III, IV, VI – 10 obrębów,
Powiat rawski – zakres: Zadanie VIII
Podzadanie VII, VIII – 7 obrębów
Powiat wieruszowski – zakres:
Zadanie XIX - m. Wieruszów, obręb
Wyszanów
(działki,
kontury
klasyfikacyjne i użytki gruntowe)
gm. Wieruszów – 7 obrębów
(komplet informacji)
Powiat wieruszowski – zakres:
Zadanie XIX - obręb Bolesławiec
(działki, kontury klasyfikacyjne i
użytki gruntowe), gm. Bolesławiec –
4 obręby (komplet informacji),
Powiat zgierski – zakres: Zadanie X
Podzadanie III - gm. Ozorków
(budynki i aktualizacja użytków),
Powiat zgierski – zakres: Zadanie X
Podzadanie I - gm. Aleksandrów
Łódzki ( budynki i aktualizacja
użytków),

X

Powiat zgierski – zakres: Zadanie X
Podzadanie V - gm. Stryków (
budynki i aktualizacja użytków),
Powiat zgierski – zakres: Zadanie X
Podzadanie II - gm. Głowno
(budynki i aktualizacja użytków),
Powiat zgierski – zakres: Zadanie X
Podzadanie IV - gm. Parzęczew
(budynki i aktualizacja użytków),
Powiat zgierski – zakres: Zadanie X
Podzadanie VI - gm. Zgierz (budynki
i aktualizacja użytków)

6.

Informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego (tj. obowiązku naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i usług przez
zamawiającego), w związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania oraz jej wartość bez kwoty podatku VAT:
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L.p.

Nazwa (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do
powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego

Wartość usługi bez kwoty
podatku VAT

1.
2.
3.
Uwaga: Wypełnić tylko w przypadku gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego (tj. obowiązku naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i usług przez
zamawiającego).
Uwaga: Nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór
oferty Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

7.

Oświadczamy, że wykonamy niniejsze zamówienie w terminie/terminach określonych dla
poszczególnych części w rozdziale 4 SIWZ.

8.

Udzielamy następującego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia (minimalny okres gwarancji
wynosi 24 miesiące)

a) Część I..................................... miesięcy – w niniejszym punkcie należy podać termin w miesiącach.
b) Część II..................................... miesięcy – w niniejszym punkcie należy podać termin w miesiącach.
c) Część III..................................... miesięcy – w niniejszym punkcie należy podać termin w miesiącach.
d) Część IV..................................... miesięcy – w niniejszym punkcie należy podać termin w miesiącach.
e) Część V..................................... miesięcy – w niniejszym punkcie należy podać termin w miesiącach.
f) Część VI..................................... miesięcy – w niniejszym punkcie należy podać termin w miesiącach.
g) Część VII..................................... miesięcy – w niniejszym punkcie należy podać termin w miesiącach.
h) Część VIII..................................... miesięcy – w niniejszym punkcie należy podać termin w miesiącach.
i) Część IX..................................... miesięcy – w niniejszym punkcie należy podać termin w miesiącach.
j) Część X..................................... miesięcy – w niniejszym punkcie należy podać termin w miesiącach.
9.

Uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. przez okres
60 dni od terminu składania ofert.
10. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy bez współudziału podwykonawców/ Oświadczamy, że
zamówienie wykonamy przy współudziale podwykonawców, w zakresie określonym w załączonym
formularzu.*
11. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................do nr
......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na
pozostałych stronach Oferty są jawne.
(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione
przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia
łącznie 3 warunki:
1. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja
mająca wartość gospodarczą,
2. nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
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3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.)
12.
Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

13. Załącznikami do oferty są następujące dokumenty, które Zmawiający może wykorzystać na zasadach
określonych w art. 26 ust. 6 ustawy PZP w zw. z §10 rozporządzenia:
a) …………………………………………………

a)

………………………………………………

b) …………………………………………………

b)

………………………………………………

c) …………………………………………………

c)

………………………………………………

d) …………………………………………………

d)

………………………………………………

e) …………………………………………………

e)

………………………………………………

Miejscowość i data:…………………………… __ __ 2020 r.

………………………….
Podpis Wykonawcy

1

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* - niepotrzebne skreślić lub usunąć
**- W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca
nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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azwisko

Znak sprawy: ZPWŁ 272.6.2020
Załącznik Nr 2 do SIWZ
WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Składając ofertę na:

Usługę weryfikacji baz danych powstałych w wyniku realizacji prac na dostawę baz danych
ewidencji gruntów i budynków [EGiB]– kompleksową modernizację ewidencji
gruntów i budynków prowadzoną w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276 ze zm.)
ja /my* niżej podpisany /i* ….................................................................................................
reprezentując Wykonawcę / Wykonawców* …....................................................................
Oświadczamy, że w realizacji zamówienia będą uczestniczyć niżej wymienione osoby:
Zakres wykonywanych
czynności
Kierownik zespołu

Po
dysp

Opis kwalifikacji, doświadczenie potwierdzający spełnienie warunku określonego
w pkt. 5.2.3.2. SIWZ
w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert wskazana
osoba pełniła funkcję kierownika zespołu realizującego usługę weryfikacji lub
dostawy baz danych geodezyjnych

TAK/ NIE*

posiada aktualne uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji
w dziedzinie geodezji i kartografii co najmniej w zakresie art. 43 pkt. 1 lub 2 PGiK lub
odpowiadające im ważne uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych
funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U.2018 poz. 2272).

TAK/ NIE*

Członek zespołu

Dotyczy części V

* niepotrzebne skreślić
2. Oświadczam/my*, że:
a) dysponujemy osobami wskazanymi w poz. ………. wykazu,
b) nie dysponujemy osobami wskazanymi w poz. ………. wykazu, lecz polegając na osobach zdolnych do
wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień
publicznych, będziemy dysponować tymi osobami na potwierdzenie czego załączam/my* oświadczenie /
dokumenty zgodne z pkt. 5.3.2. SIWZ.
*niepotrzebne skreślić lub usunąć.
Miejscowość i data:…………………………… __ __ 2020 r.
…………..…..……………………
P
o
d
p
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Znak sprawy: ZPWŁ 272.6.2020
Załącznik Nr 3 do SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG
Składając ofertę na:

Usługę weryfikacji baz danych powstałych w wyniku realizacji prac na dostawę baz danych
ewidencji gruntów i budynków [EGiB]– kompleksową modernizację ewidencji gruntów i
budynków prowadzoną w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276 ze zm.)
ja /my* niżej podpisany /i* .....................................................................................................
reprezentując wykonawcę/wykonawców*...............................................................................
przedkładam/my* poniższy wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

Lp.

Nazwa i adres
podmiotu
zamawiającego

Przedmiot zamówienia potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt.
5.2.3.1. SIWZ

Opis dodatkowy:

usługa obejmowała prace polegające na weryfikacji
BAZ DANYCH POWSTAŁYCH W WYNIKU REALIZACJI
PRAC NA DOSTAWĘ BAZ DANYCH EWIDENCJI

1

GRUNTÓW I BUDYNKÓW [EGIB]– KOMPLEKSOWĄ
MODERNIZACJĘ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
* niepotrzebne skreślić
** Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody określające czy usługi wskazane w wykazie zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Oświadczam/my*, że doświadczenie opisane w:
1. poz. ………… wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy/Wykonawców* składającego ofertę,
2. poz. ………… wykazu jest doświadczeniem, które zostanie oddane do dyspozycji przez inny/inne*
podmiot/y*, na potwierdzenie czego załączam/my* pisemne zobowiązanie tego/tych* podmiotu/ów*
do oddania do dyspozycji swoich zasobów na potrzeby wykonaniu zamówienia.
Polegając na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,
załączamy oświadczenie/dokumenty, wskazane w punkcie 5.3.2) SIWZ.
Miejscowość i data:…………………………… __ __ 2020 r.
………………………
Podpis Wykonawcy
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Tak/Nie*

Znak sprawy: ZPWŁ 272.6.2020

Załącznik Nr 4 do SIWZ

…………………………….
pieczątka firmy
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Usługę weryfikacji baz danych powstałych w wyniku realizacji prac na dostawę baz danych
ewidencji gruntów i budynków [EGiB]– kompleksową modernizację ewidencji gruntów i
budynków prowadzoną w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276 ze zm.)
oświadczam/y*, iż Wykonawca ……………………………………………………….……………….
□** nie przynależy do grupy kapitałowej***, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późń. zm.)
z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
□** przynależy do grupy kapitałowej***, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późń. zm.), łącznie z nw.
Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia:
1) ………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić lub pominąć.
** właściwe zaznaczyć
*** zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
Nr 50, poz. 331, z późń. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy
są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego
przedsiębiorcę

Miejscowość i data:…………………………… __ __ 2020 r.
………………………
Podpis Wykonawcy
UWAGA:
● Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym
również każdy ze wspólników spółki cywilnej.
● Oświadczenia nie składa się wraz z ofertą lecz w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert.Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
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Znak sprawy: ZPWŁ 272.6.2020

Załącznik Nr 5 do SIWZ

…………………………….
pieczątka firmy
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Usługę weryfikacji baz danych powstałych w wyniku realizacji prac na dostawę baz danych
ewidencji gruntów i budynków [EGiB]– kompleksową modernizację ewidencji gruntów i
budynków prowadzoną w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276 ze zm.)
oświadczam/y*, iż wobec Wykonawcy ……………………………………………………….……………….
na dzień złożenia niniejszego dokumentu wydano/nie wydano* prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
*niepotrzebne skreślić

Miejscowość i data:…………………………… __ __ 2020 r.

………………………
Podpis Wykonawcy

UWAGA:
● W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – Wykonawca składa dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności
● Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w tym również każdy ze wspólników spółki cywilnej.
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Znak sprawy: ZPWŁ 272.6.2020

Załącznik Nr 6 do SIWZ

…………………………….
pieczątka firmy

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Usługę weryfikacji baz danych powstałych w wyniku realizacji prac na dostawę baz danych
ewidencji gruntów i budynków [EGiB]– kompleksową modernizację ewidencji gruntów i
budynków prowadzoną w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276 ze zm.)
oświadczam/y*, iż wobec Wykonawcy ……………………………………………………….……………….
na dzień złożenia niniejszego dokumentu orzeczono/nie orzeczono* tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
*niepotrzebne skreślić

Miejscowość i data:…………………………… __ __ 2020 r.

………………………
Podpis Wykonawcy

UWAGA:
Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym
również każdy ze wspólników spółki cywilnej.
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Znak sprawy: ZPWŁ 272.6.2020

Załącznik Nr 7 do SIWZ

……………………………
nazwa podmiotu oddającego potencjał
do dyspozycji Wykonawcy

ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
my niżej podpisani ...............................................................................................................................................
w imieniu: ............................................................................................................................................................
(nazwa Podmiotu udostępniającego potencjał)
zobowiązujemy się do oddania następujących zasobów:
…………………………...………………………………………………………………………………….…..
(określenie zasobu)
do dyspozycji Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………...
(nazwa Wykonawcy)
na potrzeby wykonania zamówienia publicznego na:
Usługę weryfikacji baz danych powstałych w wyniku realizacji prac na dostawę baz danych
ewidencji gruntów i budynków [EGiB]– kompleksową modernizację ewidencji gruntów i
budynków prowadzoną w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276 ze zm.)
Jednocześnie oświadczam/y, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………………
c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………………
d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………………
e) zrealizujemy usługę, której wskazane zdolności dotyczą: TAK/NIE*
*niepotrzebne skreślić
Miejscowość i data:…………………………… __ __ 2020 r.

……………………………………………
(podpis Podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca/osoby
upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)
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Znak sprawy: ZPWŁ 272.6.2020

Załącznik Nr 9 do SIWZ

PEŁNOMOCNICTWO WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Usługę weryfikacji baz danych powstałych w wyniku realizacji prac na dostawę baz
danych ewidencji gruntów i budynków [EGiB]– kompleksową modernizację ewidencji
gruntów i budynków prowadzoną w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276 ze zm.)

my niżej podpisani .............................................................................................................
reprezentujący wykonawców: ...........................................................................................
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczamy, że w przypadku uzyskania zamówienia
publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania zamierzamy zawrzeć umowę o współpracy w
celu realizacji niniejszego zamówienia.
Pozostaniemy związani tą umową przez okres niezbędny dla realizacji zmówienia nie krócej jednak niż okres
przewidziany umową z Zamawiającym, łącznie z okresem rękojmi za wady. Będziemy solidarnie odpowiadać
za zgodną z warunkami umowy zawartej z Zamawiającym realizację zamówienia.
Wspólnie ustanawiamy Pełnomocnikiem:
...................................................................................................................................................,
1. który jest upoważniony do reprezentowania nas, jak również każdej z w/w firm z osobna:
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
Niniejsze
pełnomocnictwo
obejmuje
prawo
do
dokonywania
wszelkich
czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności do:
- podpisania i złożenia w imieniu wykonawcy oferty wraz z załącznikami*,
- składania w toku postępowania wszelkich oświadczeń i dokonywania czynności przewidzianych
przepisami
prawa
oraz
składania
innych
oświadczeń
w
związku
z tym postępowaniem, w tym poświadczenia kopii dokumentów za ich zgodność z oryginałem*,
- składania wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz innych dokumentów składanych
w postępowaniu*,
- prowadzenia korespondencji w toczącym się postępowaniu*,
- ................................................................................................................................................................................................(określić
zakres udzielonych ewentualnych dodatkowych uprawnień).*
2) zawarcia umowy na realizację zamówienia publicznego.*

39

Nazwa firmy

Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do udzielenia
pełnomocnictwa

Data

Podpis osoby
upoważnionej do
udzielenia
pełnomocnictwa

*niepotrzebne skreślić lub pominąć.
Uwaga:
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawców oraz muszą zostać załączone dokumentów, z których wynikło będzie to
uprawnienie
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Znak sprawy: ZPWŁ 272.6.2020

Załącznik Nr 10 do SIWZ
PODWYKONAWSTWO

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Usługę weryfikacji baz danych powstałych w wyniku realizacji prac na dostawę baz
danych ewidencji gruntów i budynków [EGiB]– kompleksową modernizację ewidencji
gruntów i budynków prowadzoną w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276 ze zm.)
oświadczam/my*, że zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców, w zakresie niżej
opisanych części zamówienia:
Lp.

Wykaz części zamówienia, które Wykonawca
zamierza powierzyć Podwykonawcom

Nazwa (firma) podwykonawcy

*niepotrzebne skreślić.

Miejscowość i data:………… __ __ 2020 r.
............................................
Podpis Wykonawcy
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Znak sprawy: ZPWŁ 272.6.2020

Załącznik Nr 11 do SIWZ

Klauzula informacyjna dotycząca art. 13 RODO w zakresie zbierania danych osobowych
bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Powiatów Województwa Łódzkiego 97300 Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 16A;
inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Tomasz Cieplucha – e-mail:
biurozwiazku@zpwl.powiat-piotrkowski.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę weryfikacji baz
danych powstałych w wyniku realizacji prac na dostawę baz danych ewidencji gruntów i
budynków [EGiB]– kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków prowadzoną w
trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020
poz. 276 ze zm.) znak sprawy: ZPWŁ 272.6.2020, prowadzonym w trybie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, organy administracji
publicznej na mocy odpowiednich przepisów prawa, podmioty zewnętrzne współpracujące z
Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz
przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i
organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym okresie dla
celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu
przetargowym;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
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▪

*-

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
skorzystanie
z
prawa
do
sprostowania
nie
może
skutkować
zmianą
wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

**- prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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Znak sprawy: ZPWŁ 272.6.2020

Załącznik Nr 12 do SIWZ
UMOWA Nr …./2020
Dotyczy Części ….

zawarta w dniu ……………...2020 r. w Piotrkowie Tryb. pomiędzy:
Związkiem Powiatów Województwa Łódzkiego (NIP 771 289 00 34) z siedzibą:
97-300 Piotrków Tryb., ul. Sienkiewicza 16A, reprezentowanym przez:
1. Stanisława Cubałę – Przewodniczącego Związku,
2. Marcina Baranowskiego – Wiceprzewodniczącego Związku.
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….., reprezentowanym przez:
…………………………………………..-……………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”.
W wyniku udzielenia Wykonawcy zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) (dalej: „ustawa PZP”) została zawarta Umowa
następującej treści:

1.

2.

3.

§1
Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Usługę weryfikacji baz danych
powstałych w wyniku realizacji prac na dostawę baz danych ewidencji gruntów i
budynków [EGiB]– kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków
prowadzoną w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276 ze zm.)
(dalej: „przedmiot Umowy”, „Zamówienie”) w ramach projektu pn: „Budowa systemu
informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu
województwa łódzkiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014/2020, realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego.
Realizacja Przedmiotu Umowy nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ") oraz zgodnie ze Szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy - Warunki
Techniczne (dalej: „WT”) (dalej „OPZ”) (OPZ zostanie przygotowany na podstawie
załącznika nr 8 do SIWZ),
§2
Obowiązki Wykonawcy
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1.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem niniejszej Umowy
z zachowaniem należytej staranności i rzetelności zawodowej, zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy oraz SIWZ, uznanymi zasadami techniki i sztuki geodezyjnej,
obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi oraz uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji Umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
2. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym, w szczególności do
niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć
wpływ na prawidłowość lub terminowość wykonania przedmiotu Umowy, w tym
udzielania wyjaśnień dotyczących sposobu realizacji przedmiotu Umowy oraz informacji
dotyczących postępu prac i wyników tych prac.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami, które są niezbędne do wykonania
przedmiotu Umowy, posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją, otrzymał od
Zamawiającego wszelkie informacje i nie zgłasza żadnych uwag i potrzeby uzupełnienia
materiałów i informacji przekazanych mu przez Zamawiającego, a niezbędnych do
wykonania Przedmiotu Umowy i wykona Umowę, bez konieczności ponoszenia przez
Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów.
4. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie udostępnić wszelkie wymagane informacje w
trakcie prowadzonych przez Zamawiającego kontroli realizacji niniejszej Umowy.
5. Wszelkie dokumenty, materiały, dane i inne informacje otrzymane od Zamawiającego i
uzyskane przez Wykonawcę w trakcie i w związku z realizacją niniejszej Umowy są poufne
i objęte tajemnicą służbową. Wykonawca nie może uzyskanych dokumentów, materiałów,
danych i innych informacji w jakiejkolwiek formie w całości lub części, publikować ani
ujawniać w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz po jej zakończeniu.
6. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie dokumenty, materiały, dane
i inne informacje przekazywane i uzyskane przez Wykonawcę w związku z zawarciem i
realizacją niniejszej Umowy, niezależnie od formy ich przekazania, w sytuacji gdy
Zamawiający zastrzegł ich poufność.
7. Ograniczenia przewidziane w niniejszym paragrafie stosuje się również wobec osób
trzecich, które kiedykolwiek i w jakikolwiek sposób zetknęły się z Informacjami Poufnymi
za zgodą lub w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za działania takich osób trzecich jak za swoje działania.
8. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługuje
prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
9. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga, aby wszystkie osoby
wykonujące pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) tj. polegające na czynności przy
przeprowadzaniu weryfikacji danych i dokumentów w PODGiK - były zatrudnione na
podstawie umowy o pracę.
11. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
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podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności wskazane w ust. 10 powyżej. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
12. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 10
powyżej w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami żądanymi przez Zamawiającego mogą
być w szczególności
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię umowy/umów osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 t.j.)
(dalej: „ustawa ODO”) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), (dalej „RODO”), tj. w szczególności bez
adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania,
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy ODO oraz RODO. Imię i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,
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13. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej
w wysokości określonej §11 ust. 1 lit d) Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1
czynności.
14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

1.

1.
2.

1.

2.

§3
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do:
a) dokonania weryfikacji realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jej zgodności
z obowiązującymi przepisami prawa,
b) zgłaszania uwag i zastrzeżeń w trakcie realizacji Umowy,
c) przekazania wszelkich posiadanych informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji
zamówienia,
d) przeprowadzenia odbioru przedmiotu Umowy oraz wykonania czynności
organizacyjnych związanych z odbiorem,
e) współuczestnictwa w uzyskiwaniu wszelkich uzgodnień i ustaleń,
f) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonania przedmiotu
Umowy.
§4
Terminy realizacji Umowy
Termin realizacji zamówienia: ………………………………..
Przez zakończenie realizacji zamówienia należy rozumieć podpisanie przez
Zamawiającego pozytywnego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
§5
Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy
posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia, w tym wszystkie wymagane
kompetencje zawodowe niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.
Do realizacji zamów Wykonawca skieruje w szczególności osoby wskazane w Wykazie osób
skierowanych do realizacji Zamówienia, złożonym na potwierdzenie spełniania warunku
udziału w postępowaniu oraz określonych w Załączniku nr 2 do Umowy (załącznik
powstanie w oparciu o Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, złożonym na
potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu).
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Wykonawca oświadcza, że osoby określone w Załączniku nr 2 do Umowy, utrzymają
niezbędne uprawnienia na czas pełnienia obowiązków, będących przedmiotem niniejszej
umowy.
4. Zmiana osób wskazanych w Wykazie osób skierowanych do realizacji Zamówienia a obecnie
wymienionych w Załączniku nr 2 do Umowy, na inną osobę, może nastąpić wyłącznie za
pisemną zgodą Zamawiającego, a nowa osoba musi posiadać kwalifikacje nie gorsze niż
określone przez Zamawiającego dla osób skierowanych do realizacji zamówienia w pkt.
5.1.1.2. SIWZ. Zmiana ww. osoby nie stanowi zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu,
ale wymaga pisemnego poinformowania Zamawiającego.
5. Wyznaczone do realizacji umowy osoby wyrażą zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych przez Zamawiającego w związku z realizacja umowy.
6. Za nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest
……………………….
7. Do dokonywania uzgodnień z Wykonawcą z sprawach związanych z realizacją Umowy
Zamawiający wyznacza:
……………………………………………………
tel.
………………………....;
e-mail:
………………………………………………
8. Do dokonywania uzgodnień z Wykonawcą z sprawach związanych z realizacją Umowy
Wykonawca wyznacza:
……………………………………………………
tel.
………………………….;
e-mail:
……………………………………………..
9. Zamawiający ma prawo kontrolować na bieżąco stan prac realizowanych przez
Wykonawcę.
10. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić podczas kontroli wszelkie efekty realizacji
Zamówienia, w tym przygotowaną dokumentację oraz bazy danych jak również udzielać
wszelkich wymaganych informacji.
11. W przypadku gdy podczas kontroli okaże się, iż Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami umowy lub należytą starannością
albo w sposób nie pozwalający na terminowe zrealizowanie zamówienia, Zamawiający
może wezwać Wykonawcę do prawidłowej realizacji zamówienia.
12. W przypadku utrzymywania realizacji zamówienia niezgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, postanowieniami umowy lub należytą starannością albo w sposób nie
pozwalający na terminowe zrealizowanie zamówienia, Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, bez wyznaczania
dodatkowego terminu rozpoczęcia prawidłowej realizacji zamówienia.
3.

§6
Podwykonawstwo
1. Wykonawca planuje wykonać siłami podwykonawców następujący zakres rzeczowy
przedmiotu zamówienia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..
2. Wykonawca ma prawo powierzyć w trakcie realizacji zamówienia wykonanie części
przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.
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1.

Wykonawca, o zamiarze zawarcia umowy z Podwykonawcą niewskazanym przed
podpisaniem umowy, poinformuje pisemnie Zamawiającego.
Wykonawca w informacji o zamiarze zawarciu umowy z Podwykonawcą, określi część
zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wraz
z określeniem zakresu prac oraz podaniem danych Podwykonawcy oraz wykazaniem
zdolności Podwykonawcy do jej wykonania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich Podwykonawców,
tak jak za swoje działania i zaniechania.
Poinformowanie Zamawiającego w trybie ust. 3, nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
Wykonawca musi zobowiązać Podwykonawców do przestrzegania zapisów niniejszej
umowy w zasad poufności.
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli
ten realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z umową lub przepisami
prawa.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie
również tych prac, których realizację powierzył podwykonawcom.
W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń
ustalona w nich za zakres prac wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła
wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w niniejszej umowie oraz aby termin
zapłaty należnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy nie był dłuższy niż termin zapłaty
należnego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego (których) zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się również do dalszych podwykonawców.
§7
Licencja i prawa autorskie
W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązuje
się udzielić z chwilą odbioru końcowego danej części przedmiotu Umowy, bez
dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie i bez ograniczeń terytorialnych
Zamawiającemu nieograniczonej czasowo licencji (sublicencji) niewyłącznej udzielonej
bez możliwości wypowiedzenia, na cały realizowany przedmiot umowy oraz wszystkie
jego elementy w tym oprogramowanie (w tym oprogramowanie bazodanowe), dostępne
dla nieograniczonej liczby użytkowników. Na podstawie powyższych licencji/sublicencji
Zamawiający będzie mógł korzystać z przedmiotu zamówienia, w tym oprogramowania w
sposób zgodny z jego przeznaczeniem (określony w instrukcjach obsługi), w tym
wprowadzić oprogramowanie do pamięci komputera, wyświetlać, dokonywać przy jego
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3.

4.

użyciu przetwarzania danych oraz dokonywać innych czynności mających na celu
utrzymanie, eksploatację i rozwój portalu mapowego. Zamawiający w ramach posiadanej
licencji/sublicencji jest uprawniony do przeniesienia oprogramowania na inny sprzęt.
Licencja/sublicencja obejmuje prawo do tworzenia kopii bezpieczeństwa. Zamawiający nie
będzie używał lub powielał oprogramowania objętego licencją/sublicencją (oraz jej
Dokumentacji), stanowiącego przedmiot licencji/sublicencji dla jakichkolwiek celów,
innych niż te określone w niniejszych warunkach, ani nie będzie udostępniał przedmiotu
licencji/sublicencji (programów i ich dokumentacji) jakimkolwiek osobom trzecim, z
wyłączeniem podmiotów, które na zlecenie Zamawiającego realizowały będą usługę
zarządzania i eksploatacji portalu mapowego, podmiotów wykonujących naprawy
awaryjne lub podmiotów, na rzecz których dokonane zostanie zbycie portalu mapowego
lub oddanie go do korzystania na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego. Licencja
udzielana jest Zamawiającemu z prawem udzielania dalszych sublicencji na rzecz
powiatów wchodzących w skład Związku Powiatów Województwa Łódzkiego.
W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy, bez ograniczeń
terytorialnych i dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie Wykonawca z chwilą
odbioru końcowego danej części przedmiotu Umowy przenosi niniejszą umową na
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do opracowań
powstałych w trakcie lub w związku z realizacją Zamówienia bez dodatkowych oświadczeń
stron w tym zakresie.
Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do powstałych w trakcie lub w
związku z realizacją Zamówienia Wykonawca wyraża zgodę na wyłączne wykonywanie
przez Zamawiającego w odniesieniu do opracowań powstałych w trakcie lub w związku z
realizacją Zamówienia autorskich praw zależnych i zezwalania na wykonywanie
autorskich praw zależnych.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do opracowań
powstałych w trakcie lub w związku z realizacją Zamówienia, w zakresie w jakim będzie
mógł rozporządzać i korzystać z dokumentacji przez czas nieoznaczony na następujących
polach eksploatacji:
a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia, wprowadzania, wyświetlania, stosowania,
przekazywania i przechowywania oraz utrwalania w całości lub w części jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, włączanie utworu do jednego lub więcej zbiorów,
zwielokrotnianie utworu włączonego do zbioru niezależnie od formatu, systemu lub
standardu, w tym wykorzystywania w celu zbierania, przesyłania, udostępniania i
usuwania danych m. in. poprzez zapis w postaci cyfrowej, w szczególności poprzez
umieszczenie dzieła na nośnikach materialnych (w szczególności na płytach CD, DVD
czy wprowadzenie w pamięci komputera) jak i poprzez udostępnienie dzieła jako
produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez
umieszczenie dzieła na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci
poszczególnych urządzeń) włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne
korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
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b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, w tym
modyfikacji oprogramowania oraz w odniesieniu do strony internetowej, aplikacji
mobilnej lub aplikacji na terminale również ich kodów źródłowych,
c) wprowadzenie i zapisywanie w pamięci komputerów, instalowanie i deinstalowanie
utworu, przekazywanie, przechowanie, utrwalanie, wyświetlanie,
d) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
e) rozpowszechniania publicznego, w tym użyczenia lub najmu, ww. części przedmiotu
umowy lub jej kopii, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek
formie,
f) odtwarzania, dekompilacji i deasemblacji,
g) wprowadzania do sieci, w tym sieci Internet oraz do pamięci komputerów,
h) łączenie utworu lub jego części z innymi utworami i ich dostosowanie,
i) przekształcenie formatu pierwotnego utworu na dowolny inny format, wymagany przez
Zamawiającego i dostosowanie do platform sprzętowo – systemowych wybranych dla
Zamawiającego,
j) sporządzanie i zwielokrotnianie utworów zależnych.
Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego przeróbek i opracowań
Utworów powstałych w trakcie lub w związku z realizacją Zamówienia, w szczególności
dokonania przeróbki, adaptacji, co będzie skutkowało powstaniem „utworu zależnego”
w rozumieniu przepisu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) (dalej: upapp). Wykonawca zezwala na
rozporządzanie i korzystanie z utworu zależnego przez Zamawiającego, na polach
eksploatacji wskazanych w art. 50 upapp
Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw
zależnych na inne podmioty, które na zlecenie Zamawiającego realizowały będą usługę
zarządzania i eksploatacji baz danych, podmiotów wykonujących naprawy awaryjne lub
podmiotów, na rzecz których dokonane zostanie zbycie baz danych lub oddanie do
korzystania na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego oraz do udzielenia im licencji
do korzystania z opracowań powstałych w trakcie lub w związku z realizacją Zamówienia
na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy Prawo autorskie.
Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy
opracowań powstałych w trakcie lub w związku z realizacją Zamówienia, które zostaną
Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu Umowy
wraz z nośnikami, na których opracowania te będą Zamawiającemu przekazane.
Zapłata wynagrodzenie określonego w § 9 ust. 1 Umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia
Wykonawcy z tytułu udzielenia licencji oraz przeniesienia na rzecz Zamawiającego
autorskich praw majątkowych do wszelkich opracowań powstałych w trakcie lub w
związku z realizacją Umowy oraz utworów zależnych oraz przeniesienia własności
egzemplarzy, na których zostały przekazane.
W przypadku wykonania przez podwykonawców przedmiotu Umowy Wykonawca będzie
dysponował prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu Umowy na zasadach
określonych w niniejszej Umowie.
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10. Zamawiający będzie właścicielem baz danych powstałych, opracowywanych lub
zamieszczanych przy pomocy oprogramowania wchodzącego w skład portalu mapowego.
11. Wykonawca jak również podwykonawcy wykonujący w jego imieniu niniejsze zamówienie
zobowiązują się do niewykonywania przysługujących im osobistych praw autorskich do
opracowań powstałych w trakcie lub w związku z realizacją Zamówienia w sposób
ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. Jednocześnie Wykonawca jak
również podwykonawcy wykonujący w jego imieniu niniejsze zamówienie upoważniają,
wybranego przez Zamawiającego, innego wykonawcę do wykonywania przysługujących
wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twórczych przeróbek,
adaptacji oraz opracowań, w tym w zakresie usuwania wad, jeżeli wykonawca odmówi
Zamawiającemu ich wykonania.
12. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy, w tym oprogramowania i licencje, jest wolny
od wad prawnych i nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich (prawo
autorskie, prawo własności przemysłowej).
13. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
dzieła,
a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw
własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów upapp.
14. Wykonawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych
osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji prac objętych Umową lub
dysponowania przez Zamawiającego utworami powstałymi w trakcie lub w wyniku
realizacji zamówienia, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko
Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób
trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu a także
zwrotu i wynagrodzenia Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych
korzyści.
15. W terminie określonym w ust. 1 Wykonawca, protokolarnie przekaże Zamawiającemu
wszystkie elementy przedmiotu umowy, oraz wszelkie licencje, autorskie prawa
majątkowe do utworów powstałych w trakcie lub w związku z realizacją przedmiotu
Umowy niezbędne do eksploatowania systemu w sposób niepogorszony w sposób
samodzielny przez Zamawiającego lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego.

1.
2.

3.

§8
Kontrola i Odbiór Przedmiotu Umowy
Zasady kontroli i odbioru przedmiotu zamówienia określone zostały w pkt. 6 OPZ
Po odebraniu wszystkich części zamówienia oraz przekazaniu przez Wykonawcę, z godnie
z zapisami Umowy, wszelkiej dokumentacji i opracowań powstałych w trakcie lub w
związku z realizacją niniejszego Zamówienia, jak również wszelkich materiałów i
dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego, dokonany zostanie Odbiór końcowy
zamówienia w drodze podpisania przez strony Protokołu odbioru końcowego zamówienia
bez usterek.
Podpisany przez strony Protokół odbioru końcowego zamówienia bez usterek stanowił
będzie dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury końcowej za wykonany
przedmiot zamówienia
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§9
Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie Umowy
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
zgodnie z ofertą Wykonawcy, w wysokości netto ………………………………… zł (słownie:
………………………………….. złotych), wraz z podatkiem VAT ……% w wysokości
……………………………. zł (słownie: ………………………………………………………. złotych), co stanowi
kwotę brutto …………………………………. zł (słownie: ……………………………………………………….
złotych).
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem
ryczałtowym, stanowi maksymalne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy i nie może
ulec zmianie z zastrzeżeniem postanowień § 13 Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej obejmuje wykonywanie wszystkich czynności
objętych zakresem obowiązków Wykonawcy, niezależnie od poniesionych przez niego
kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia oraz umową, koniecznych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu
zamówienia a także przeniesieniem na Zamawiającego praw, o których mowa w § 7
Umowy, jak również związanych z dojazdem osób realizujących zamówienie do miejsca
świadczenia usługi, oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty.
4. Zamawiający dopuszcza wystawianie przez Wykonawcę faktur częściowych.
5. Rozliczenie umowy nastąpi zgodnie z rozdziałem 9 OPZ.
6. Zapłata należności określonej w fakturach częściowych oraz fakturze końcowej nastąpi
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT, na rachunek Wykonawcy podany w fakturze VAT.
7. W przypadku posiadania przez Zamawiającego środków finansowych z budżetu państwa,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014/2020, Zamawiający może dokonywać płatności
w terminach krótszych niż 30 dni.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w zapłacie faktury
VAT spowodowane opóźnieniem przekazania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014/2020, z którego finansowane są płatności wynikające z niniejszej umowy, w
szczególności w takim przypadku zwolniony jest z obowiązku zapłaty odsetek ustawowych
za opóźnienie.
9. Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
10. Wykonawca oświadcza, że posiada status czynnego podatnika VAT oraz, że rachunek
bankowy, który wskazany będzie na fakturach znajduje się w Wykazie podmiotów
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych, wykreślonych oraz
przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów.
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11. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który wskazywany będzie na fakturze

posiada powiązany rachunek VAT niezbędny do stosowania zapłaty zgodnie z metodą
podzielonej płatności.
12. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie
numeru rachunku bankowego, z zastrzeżeniem ust. 10 i ust. 11 powyżej.
13. Zamawiający oświadcza, że płatności na rzecz Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy
realizował będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
§ 10
Warunki rękojmi i gwarancji jakości
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu ……… - miesięcznej rękojmi oraz ……… – miesięcznej
gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy, liczone od daty sporządzenia przez
Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego realizacji zamówienia.
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego
wynikających z rękojmi.
3. Rękojmia i gwarancja obejmują również efekty prac wykonanych przez podwykonawców.
4. Wady stwierdza się protokolarnie.
5. Sposób usunięcia wad uzgadniają obie strony przed przystąpieniem do ich usunięcia.
6. Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie
do ich usunięcia. Usunięcie wad stwierdzone będzie protokolarnie.
7. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi
lub gwarancji, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych opisanych w §11 ust.
1 pkt. b) Umowy lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
8. Koszty związane z usuwaniem wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości oraz
rękojmi obciążają wyłącznie Wykonawcę.
9. Wykonawca w ramach świadczenia usług gwarancyjnych, zobowiązuje się do zwrotu
kosztów naprawy gwarancyjnej zrealizowanej przez Zamawiającego w przypadku, gdy
dwukrotnie bezskutecznie wzywał Wykonawcę do jej wykonania, a ten jej nie wykonał lub
wykonał nieskutecznie.
10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi także po
okresie określonym w ust. 1 powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
11. Termin obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi ulega przedłużeniu o czas usuwania
stwierdzonych wad.

1.

§11
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia w terminie określonym w § 4 ust. 1
Umowy, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w §
9 ust. 1 Umowy,
b) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w Umowie w usunięciu
wad stwierdzonych podczas kontroli przedmiotu zamówienia lub przy odbiorze
częściowym lub końcowym lub w okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady w
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wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy,
c) w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności wskazane w §2 ust. 10 Umowy.
d) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 9 ust. 1 Umowy,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia przez Wykonawcę od
umowy z wyłącznej winy Zamawiającego, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia
umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy.
Zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda
przekroczy wysokość kar umownych.
Odpowiedzialnością Wykonawcy objęte są szkody poniesione przez Zamawiającego,
spowodowane niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem zobowiązań.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe, spowodowane
nienależytym wykonywaniem umowy w tym błędami i naruszeniami zasad najlepszej
praktyki zawodowej.
Zamawiający uprawniony jest do dokonania potrącenia należnej kary umownej z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
W przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z uprawnienia opisanego w ust. 6 powyżej,
termin zapłaty kar umownych ustala się na 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty
przez Wykonawcę.

§ 12
Prawo odstąpienia
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art.
145 ustawy Prawo zamówień publicznych), Wykonawca uprawniony będzie do żądania
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy,
b) w razie ogłoszenia likwidacji Wykonawcy lub przedsiębiorstwa Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zostanie złożony wniosek o
ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
d) Wykonawca nie rozpoczął prac oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiającego,
e) wykonawca wykonuje usługę w sposób nienależyty lub niezgodnie z umową, bez
akceptacji Zamawiającego w sytuacji gdy pomimo co najmniej jednokrotnego wezwania
Wykonawcy nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania,
f) Wykonawca nie dotrzymuje terminów wykonania Umowy określonych w §4 ust. 1
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Umowy
g) Wykonawca nie wypełnia poleceń Zamawiającego,
h) naruszone zostaną przez Wykonawcę zasady prowadzenia prac zgodnie z Umową,
obowiązującymi przepisami, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy
oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą.
i) Zamawiający po ponownej kontroli stwierdzi, że Wykonawca przedstawił do
ponownego odbioru częściowego przedmiot umowy zawierający kolejne lub takie same
rodzaje wad lub usterek jak wykazane przez Zamawiającego w trakcie pierwszego
odbioru częściowego.
j) w okolicznościach określonych w § 5 ust. 12 Umowy oraz innych przypadkach
określonych w umowie lub OPZ,
k) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego istotnej i niedającej się usunąć wady
zgłoszonego do odbioru przedmiotu Zamówienia,
l) w przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszenia § 14 Umowy przez
Wykonawcę, albo w przypadku gdy organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad
przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w RODO stwierdzi, na podstawie
prawomocnej decyzji, że Wykonawca nie przestrzega zasad przetwarzania danych
osobowych.
W każdym z powyższych przypadków za wyjątkiem lit. a)-c) oraz k), Zamawiający może
także zlecić wykonanie całego lub części przedmiotu umowy, wykonawcy zastępczemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku całość praw autorskich przechodzi na
wykonawcę zastępczego. Zlecenie zastępcze następuje na podstawie pisemnego
oświadczenia Zamawiającego złożonego w terminie 2 m-cy od powzięcia informacji przez
Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności wymienionych w ust. 1, bez wyznaczania
jakichkolwiek terminów dodatkowych.
Zamawiający ma prawo potrącenia kosztów wykonawstwa zastępczego z wynagrodzenia
Wykonawcy, wielkość tych kosztów Zamawiający poda w pisemnym oświadczeniu i
udokumentuje stosownymi dokumentami. Zamawiający nie ma obowiązku podawania
Wykonawcy danych wykonawcy zastępczego.
W przypadkach określonych w ust. 1 lit. a) – d) oraz f) – j) powyżej Zamawiający ma prawo
do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności wyznaczania
dodatkowego terminu.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru
końcowego części lub realizacji zamówienia,
b) Zamawiający odmawia bez uzasadnienia, akceptacji osoby zastępującej, w procedurze o
której mowa w § 5 ust. 4 umowy.
Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 lit. b) – j) oraz ust. 4 powyżej
powinno być dokonane pod rygorem nieważności, na piśmie, z podaniem przyczyny
odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia powzięcia przez Strony informacji o
okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia od Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy w trakcie jej realizacji przez Zamawiającego, na
podstawie ust. 1 lub z innych przyczyn zależnych od Wykonawcy oraz w przypadku
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wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, podstawą do ubiegania się przez Wykonawcę o wynagrodzenie z tytułu
wykonania części Umowy oraz do określenia wysokości tego wynagrodzenia jest protokół
odbioru przez Zamawiającego danej części prac, z których każdy stanowi wyodrębnioną
całość możliwą do kontroli i wykorzystania w przyszłości przez Zamawiającego.
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§ 13
Zmiany Umowy
Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z
sytuacji, określonych w art. 144 ust.1 ustawy Pzp.
Zmiany w zakresie numerów telefonów, faksów, adresów, adresów e-mail, osób
odpowiedzialnych po obu Stronach za realizację Umowy, następują w drodze pisemnego
zawiadomienia drugiej Strony w terminie niezwłocznym od dnia zaistnienia zamiany i nie
stanowią zmiany Umowy.
Zamawiający, zgodnie z art. 142 ust. 5 i art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, przewiduje
możliwość zmian Umowy w następujących przypadkach:
a) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu bądź zmiany
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, zasad
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę,
Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów dotyczących wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, która odbywać się będzie na następujących zasadach:
● w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – zmiana polegać będzie na
odpowiedniej zmianie wynagrodzenia brutto oraz wartości wyliczonego podatku
VAT, określonych w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,
● w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego, jeżeli Wykonawca
przy realizacji zamówienia zatrudnia pracowników, których dotyczą ww. zmiany –
zmiana polegać będzie na uwzględnieniu zmiany kosztów realizacji Zamówienia,
wynikającej ze zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego, przy czym po stronie
Wnioskującego leży obowiązek wykazania zmiany kosztów realizacji Zamówienia i
jej adekwatnego związku ze zmianą wysokości wynagrodzenia minimalnego,
● w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu bądź zmiany wysokości stawki składki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne jak również zamiany zasad gromadzenia i
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie
z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli Wykonawca przy
realizacji zamówienia zatrudnia pracowników, których dotyczą ww. zmiany - zmiana
polegać będzie na uwzględnieniu zmiany kosztów realizacji Zamówienia, wynikającej
ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu bądź zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub
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zdrowotne, przy czym po stronie Wnioskującego leży obowiązek wykazania zmiany
kosztów realizacji Zamówienia i jej adekwatnego związku z ww. zmianami.
− jeżeli jedna ze Stron w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zmian zwróci się w tej
sprawie z wnioskiem, który zawierać będzie uzasadnienie faktyczne oraz wykazanie
wpływu tych zmian na koszty wykonania zamówienia i ich adekwatnego związku ze
zmianą.
b) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących
potrzebę zmiany umowy albo mających wpływ na realizację zamówienia, wraz ze
skutkami wprowadzenia takiej zmiany
c) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych,
wymagań lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie Umowy,
d) konieczności zmian będących następstwem zmian w zawartej przez Zamawiającego
umowie o dofinansowanie Projektu,
e) zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
f) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z wymogów technologicznych,
g) opóźnień w przekazaniu materiałów źródłowych niezbędnych do realizacji Przedmiotu
Umowy, o ile nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
h) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie
terminie.
i) niedysponowaniu przez dany powiat odpowiednim sprzętem komputerowym,
infrastrukturą IT lub oprogramowaniem niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy
Zmiany Umowy dokonywane na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie dotyczyć
mogą w szczególności przedmiotu Zamówienia, terminu wykonania Zamówienia, sposobu
wykonywania Zamówienia, ustalonych cen i wynagrodzenia, warunków płatności oraz
metod i wielkości płatności dokonywanych na rzecz Wykonawcy.
W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących zmianę terminu wykonania umowy,
może on ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania
jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności
a w przypadku wystąpienia siły wyższej również o czas potrzebny do usunięcia skutków
jej działania.
Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie.
Konieczność wprowadzenia zmian, o których mowa ust. 3 powyżej zostanie stwierdzona
protokołem konieczności podpisanym przez obie Strony zawierającym uzasadnienie
faktyczne dla wprowadzenia zmiany oraz wskazanie okresu o jaki nastąpić ma wydłużenie
lub skrócenie terminu.
Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawcę.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§14
Ochrona danych osobowych
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Każda ze stron informuje, że jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych
do reprezentowania drugiej Strony oraz pracowników drugiej Strony, podanych w związku
z podpisaniem i wykonywaniem umowy.
Każda ze stron przetwarza podane dane osobowe osób reprezentujących i pracowników
drugiej Strony w celu realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel – kontakt w sprawie wykonania umowy.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu podpisania umowy.
Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej przetwarzane będą przez okres trwania
umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub
do czasu przedawnienia roszczeń.
Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające
systemy informatyczne danej Strony, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością
danej Strony – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba
może zwrócić się do danej Strony z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od
powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Strona jest zobowiązana do przekazania informacji, o których mowa w ust. 1-7 powyżej,
osobom reprezentującym i pracownikom strony, których dane zostały przekazane drugiej
Stronie.
Zamawiający jako Administrator, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych, w zakresie i w celu wykonywania Umowy zgromadzonych w zbiorach zasobu
geodezyjnego, w celu wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca przetwarza dane
osobowe zgodnie z prawem i Umową. Czasem przetwarzania danych jest okres
wykonywania i obowiązywania Umowy.
Wykonawca może przetwarzać dane osobowe powierzone przez Zamawiającego
wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
Wykonawca nie ma prawa dalszego przekazywania danych osobowych i udostępniania ich
osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania przekazanych
danych osobowych wdrożyć i utrzymać przez czas przetwarzania wszelkie środki i
zabezpieczenia związane z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z RODO.
Do przetwarzania danych osobowych powierzonych Wykonawcy mogą być dopuszczone
jedynie osoby posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
wystawione przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do
przetwarzania danych osobowych w związku z wykonaniem Umowy.
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14. Wykonawca i osoby, o których mowa w ust. 12 powyżej zobowiązane są do zachowania w
poufności wszystkich danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego w trakcie
obowiązywania Umowy oraz do zachowania ich w tajemnicy przez osoby upoważnione
zarówno w czasie trwania zatrudnienia jak i po jego ustaniu.
15. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszelkich przypadkach
naruszenia tajemnicy danych osobowych oraz ich niewłaściwym i niezgodnym z prawem
użyciu.
16. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowną dokumentację wymaganą przy
przetwarzaniu danych osobowych przez przepisy prawa powołane w ust.11 powyżej.
17. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych przez Administratora danych o
charakterze zautomatyzowanym i niezautomatyzowanym będzie obejmowało czynności
na danych osobowych niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy
18. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy wobec
Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową lub przepisami prawa
przetwarzania powierzonych danych osobowych.
19. W przypadku rozwiązania Umowy Wykonawca zobowiązuje się do trwałego usunięcia
powierzonych danych osobowych w sposób uniemożliwiający ich późniejsze odtworzenie.
§15
Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków z Umowy, a w szczególności dokonywać
cesji wierzytelności wynikających z Umowy, na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
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§16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień Publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy
prawa.
Przed wystąpieniem na drogę sądową, strony mogą podjąć kroki zmierzające do
rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej, w szczególności poprzez wystąpienie pisemne
kierowane do drugiej strony umowy.
W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi drugiej strony w terminie 14 dni od doręczenia
pisma, przyjmuje się, że strony do porozumienia nie doszły.
Ewentualne spory powstałe podczas realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§17
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca
Załączniki:
1. Warunki Techniczne,
2. Wykaz osób skierowanych do realizacji Zamówienia,
Zamawiający

Wykonawca
60

