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Ogłoszenie nr 610515-N-2020 z dnia 2020-11-17 r.

Powiat Stalowowolski: "Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w zakresie nadzoru nad pracami
geodezyjnymi"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
,,Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” Nr projektu RPPK.02.01.00-18-0037/16
wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług”.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
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postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Stalowowolski, krajowy numer identyfikacyjny 83041347800000, ul. ul.
Podleśna 15 , 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 015 643 37 09, e-mail
mienie@powiatstalowa.pl, faks 015 643 36 02.
Adres strony internetowej (URL): bip.stalowowolski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
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I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
bip.stalowowolski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
bip.stalowowolski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej, za pomocą operatora pocztowego, gońcem, kurierem, za pomocą pełnomocnika,
osobiście
Adres:
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ul. Podleśna 15, 37 - 450 Stalowa Wola, kancelaria ogólna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w
zakresie nadzoru nad pracami geodezyjnymi"
Numer referencyjny: IMP.272.2.10.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
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- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu polegającej na sprawowaniu nadzoru
nad pracami geodezyjnymi realizowanymi przez Powiat Stalowowolski w ramach Projektu pn.:
,,Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” Nr projektu RPPK.02.01.00-18-0037/16
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług. 2.
Zakres prac podlegających nadzorowi. Przedmiotem nadzoru jest Etap II realizowanych przez Powiat
Stalowowolski trzech n/w zadań geodezyjnych, na które zostały zawarte umowy z rożnymi
wykonawcami: część I - 1). Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów
ewidencyjnych: Brandwica, Chłopska Wola, Kłyżów, Studzieniec 2). Aktualizacja baz danych ewidencji
gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Jastkowice i Pysznica - wartość prac :1 267 740,00 zł,
Etap II, termin zakończenia : 30.09.2021 r. część II - 3). Modernizacja operatu ewidencji gruntów i
budynków dla obrębów ewidencyjnych: Dzierdziówka, Majdan Zbydniowski, Motycze Szlacheckie,
Obojna, Skowierzyn, Wólka Turebska 4). Aktualizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków dla
obrębów ewidencyjnych: Zaleszany, Zbydniów - wartość prac: 1 029 400,00 zł, Etap II, termin
zakończenia: 31.08.2021 r. Część III - Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów
ewidencyjnych: Cisów Las, Laski, , Korabina, Gwoździec, Maziarnia, Bojanów, Stany, Przyszów- wartość
prac: 1 113 948,00 zł, etap II, termin zakończenia: 31.07.2021 r. 3. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu
należeć będzie w szczególności: 1) W ramach czynności związanych z monitoringiem wykonywanych
prac dotyczących projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (PSIP): - opiniowanie
rozwiązań przedstawionych przez Wykonawcę bazy danych EGiB w odniesieniu do procesu ich tworzenia
i późniejszego wykorzystania, - udział w naradach roboczych, przygotowywanie projektów odpowiedzi na
pytania wykonawców baz danych dotyczących wyjaśnień przepisów prawa i stosowania optymalnych
technologii, w uzgodnieniu z PODGiK w Stalowej Woli, - doradztwo przy wyborze optymalnych dla
Zamawiającego wariantów tworzenia i prowadzenia baz danych, - nadzór nad przestrzeganiem wymogów
prawnych i technicznych przy tworzeniu baz danych EGIB, w tym ocena zasadności i dopuszczalności
pod kątem technicznym i prawnym rozwiązań zastosowanych przez wykonawców baz danych. 2) W
ramach czynności związanych z kontrolą techniczną prac dotyczących utworzenia bazy EGIB należy
przeprowadzić: • kontrolę bazy graficznej polegającej w szczególności na sprawdzeniu czy Wykonawca
prac poprawnie ujawnił w utworzonej bazie graficznej: - oznaczenia: a) punktów granicznych (zgodności
atrybutów podstawowych z dodatkowymi), b) konturów klasyfikacyjnych (zgodność oznaczenia z
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modelem pojęciowym egib), c) działek ewidencyjnych (zgodność oznaczenia z modelem pojęciowym
egib oraz oznaczenia w obrębie) -sprawdzenie: a) zgodności obiektów budynkowych z modelem
pojęciowym bazy egib, b) zgodności funkcji budynku z użytkiem na jakim występuje, c) wykazania
atrybutów budynków projektowanych oraz w budowie, d) topologii działek, konturów klasyfikacyjnych,
użytków gruntowych wraz z ich wzajemnymi relacjami, e) topologii budynków oraz elementów im
towarzyszących, f) kontrola topologii pomiędzy obrębami, g) poprawność warstw na których zostały
ujawnione elementy egib, h) analiza korelacji danych zawartych w części graficznej z danymi
ujawnionymi w części opisowej, • Kontrolę bazy opisowej, polegającej na analizie korelacji danych
zawartych w części opisowej z danymi zawartymi w części graficznej oraz sprawdzeniu utworzonej bazy
opisowej w zakresie poprawności: − atrybutów obligatoryjnych dotyczących: jednostek rejestrowych,
działek, budynków, lokali, podmiotów ewidencyjnych, − danych słownikowych dla adresów podmiotów,
działek, budynków i lokali (poprawność opisania udziałów, poprawność form władania m.in. zapis
„Trwały Zarząd lub Zarząd”, kontrola praw związanych z nieruchomością, sprecyzowanie dokumentów w
zakładce RPWL oraz weryfikacja rodzaju dokumentu, usunięcie powtarzających się wpisów jak: KW
TB1S/xxxxxx/x , TB1S/xxxxxx/x, kontrola ujawnienia wartości atrybutów obligatoryjnych dla jednostek
rejestrowych, działek, budynków oraz podmiotów, − lokali w zakresie przypisania księgi wieczystej oraz
nadania: atrybutów obligatoryjnych oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Walidację przekazywanych
do kontroli baz danych EGIB pod kątem ich zgodności ze schematami aplikacyjnymi określonymi w
treści obowiązujących rozporządzeń wraz z raportowaniem nieprawidłowości w formie czytelnych
raportów. Kontrolę ilościową i jakościową danych, którymi zasilony zostanie system teleinformatyczny za
pomocą którego prowadzona jest baza danych EGIB oraz weryfikacja zasadności raportów rozbieżności
danych które, nie zostały dostosowane do wymogów Rozporządzenia w sprawie egib.

II.5) Główny kod CPV: 71700000-5
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
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maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli na etapie realizacji zamówienia będzie
dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj: • co najmniej dwoma osobami
posiadającymi uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i
kartografii nadane w trybie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz co
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najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu lub udziale w wykonywaniu prac
geodezyjnych , których przedmiotem były geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne
i inwentaryzacyjne, • co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe do
wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nadane w trybie przepisów
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie: rozgraniczenie i podziały
nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych oraz co najmniej
2-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu lub udziale w wykonywaniu prac geodezyjnych,
których przedmiotem były rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzenie
dokumentacji do celów prawnych lub pracach związanych z modernizacją ewidencji gruntów i
budynków. Zamawiający dopuszcza połączenie w/w funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę
łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Ilekroć
Zamawiający wymaga określonych uprawnień o których mowa w art. 43 ust. 1 i 2 na podstawie
aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 17 maja 1989 r.– Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2020 r., poz. 276 z późn. zm.) rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia o
których mowa w art. 43 ust. 1 i 2, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa
lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania
określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały
uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 65 z późn. zm.– dalej „ustawa o uznawaniu kwalifikacji”).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga następujących dokumentów w celu potwierdzenia
warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. 8.3. SIWZ. 1) Wykaz osób, skierowanych
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług , kontrole 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,
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III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.13 i 14 oraz art. 24 ust.1 pkt
16-20 lub art. 24 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. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania
tego zakazu. 11.4. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w
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postępowaniu o udzielenie zamówienia, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp Wykonawcy
mają złożyć stosownie do treści art. 24 ust.11 ustawy Pzp oświadczenie wykonawcy o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy
Pzp. 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. Oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do grupy kapitałowej składają wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp tj. informacji z otwarcia ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów. Zamawiający nie wymaga żadnego dokumentu. 2. Sytuacja ekonomiczna lub
finansowa. Zamawiający nie wymaga żadnego dokumentu. 3.Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga następujących dokumentów w celu potwierdzenia warunków udziału w
postępowaniu o których mowa w pkt. 8.3. SIWZ. 1) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług , kontrole
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,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: formularz ofertowy – wypełniony i
podpisany przez Wykonawcę, b) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale IX SIWZ. c)
pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), d) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji
Wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) – wzór
załącznik nr 6. e) dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty z zastrzeżeniem, że
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Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
lub Krajowego Rejestru Sądowego dokumenty rejestrowe dotyczące Wykonawcy. W przypadku
Wykonawców którzy nie podlegają wpisowi do w/w rejestrów w formularzu ofertowym należy podać
adres strony internetowej z której Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych
dokument lub dołączyć do oferty dokumenty wskazujące na uprawnienia do jej podpisania. W
przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenia niniejszych
dokumentów w na język polski. f) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców, oświadczenie (załącznik nr 2 i 3) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
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IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
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Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
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Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

liczba inspektorów nadzoru ds. nadzoru geodezyjnego

20,00

gotowość do stawiennictwa personelu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego na wezwanie 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
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Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
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Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający i Wykonawca przewidują możliwość zamiany postanowień zawartej Umowy w
następujących przypadkach: 1.1. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian
powszechnie obowiązującego prawa - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania
postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego; 1.2. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie
następstwem zmian wytycznych, wymagań lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie
Umowy - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do
zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego; 1.3. gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z
zaistnienia siły wyższej, tj. zdarzenia losowego lub wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie
można było przewidzieć ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej
staranności; 1.4. gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z wymogów technologicznych; 1.5. w
przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie
będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony; 1.6. gdy z
przyczyn niezależnych od stron Umowy konieczna będzie zmiana końcowego terminu realizacji umowy
lub terminów realizacji poszczególnych etapów, w szczególności terminy mogą ulec wydłużeniu ze
względu na przesuniecie terminu realizacji i płatności projektu – sytuacja zależna od decyzji Instytucji
zarządzającej projektu. 1.7. konieczności zmiany osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji
przedmiotu umowy, wskazanych w § 6 ust. 1 pkt. c) Umowy, w sytuacji: 1.7.1. nie wywiązywania się
przez te osoby z obowiązków wynikających z Umowy, 1.7.2. rezygnacji w formie pisemnej tych osób z
wykonywania swoich obowiązków, pod warunkiem, że Wykonawca zaproponuje na ich miejsce nowe
osoby, które będą spełniały wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i będą legitymować się
doświadczeniem na co najmniej takim samym poziomie jak osoby rezygnujące; 1.8. zmiany lub
dopuszczenia lub rezygnacji z Podwykonawcy, o ile zmiana taka przyczyni się do poprawienia szybkości
lub jakości wykonania usług stanowiących przedmiot umowy, uchylenia niebezpieczeństwa opóźnień lub
zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, względnie wskazana jest ze względu na wymóg specjalistycznej
wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, przy czym:
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1.8.1. jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 1.9. Zmiana wysokości wynagrodzenia
w przypadku ustawowej zmiany : 1.9.1.przepisów określających wysokość należnego VAT na usługi
będące przedmiotem umowy, w czasie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zastosuje obowiązujący
VAT, co skutkować będzie zmianą ceny usługi będącej przedmiotem umowy od dnia wejścia w życie
zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT) i w zakresie zmiany tej stawki, Zmiana Umowy w
zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w
przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku od towarów i usług; 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, której mowa w ust. 1 , będzie odnosić się wyłącznie do
części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w
życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu
Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów usług. 3. W przypadku
zmiany, o której mowa w ust. 1 , wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia
brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zdanie poprzednie nie stosuje się w
przypadku opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –
wynagrodzenie ulegnie wówczas zmianie w taki sposób, że wartość Umowy netto zostanie odpowiednio
obniżona, a wartość Umowy brutto pozostanie bez zmian. 4. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w
ust. 1, Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających
zmiany, o których mowa w ust. 1, uprawniony jest do wystąpienia do Zamawiającego z pisemnym
wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź
nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy. 5. Zawarcie aneksu nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosku o dokonanie zmiany
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
17.11.2020, 08:22

Firefox

18 z 18

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b393ae3...

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-26, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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