
  

 



  

3.2.3. Projekt szczegółowy- opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych 
uczestników scalenia, wyznaczenie, okazanie projektu i stabilizacja granic ewidencyjnych, 
rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu scalenia;  

3.3.  Przedmiot zamówienia należy zrealizować w trzech etapach; 
3.3.1  I etap:  

 Sporządzenie ogólnego projektu scalenia; 
 Wykonanie szacunku porównawczego gruntów i okazanie do uczestnikom scalenia, obliczenie 

wartości gruntów i sporządzenie rejestru szacunku porównawczego gruntów przed scaleniem;  
zapoznanie uczestników scalenia z wartością szacunkową ich gruntów oraz zebranie życzeń;  

 Projekt szczegółowy - opracowanie wstępnego projektu szczegółowego („ustawka”),  zapoznanie 
uczestników scalenia ze wstępnym projektem, rozpatrzenie zastrzeżeń do wstępnego projektu 
scalenia;  

3.3.2  II etap:   
 Projekt szczegółowy- opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych 

uczestników scalenia, wyznaczenie, okazanie projektu i stabilizacja granic ewidencyjnych, 
rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu scalenia;  

3.3.3  III etap:   
 Założenie ewidencji gruntów i budynków według nowego stanu;  
 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do założenia ksiąg wieczystych i ujawnienia 

w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia;  
 
3.4.  Wspólny Słownik  Kod CPV: 71353200 -9,   
 
4.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

 
6. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej,  

 
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 
 
8. Termin wykonania oraz okres gwarancji i rękojmi. 

 
8.1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.04.2019 r. z zastrzeżeniem obowiązku 

realizacji w trzech etapach.  I etap: Termin realizacji - do  30 listopada 2017 r. II etap:  
Termin realizacji-  do 15 maja  2018 r;  III etap:  Termin realizacji-  do 30 kwietnia  2019 
r. 

8.2. Minimalny okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia – 24 miesiące. 
 
9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków 
9.1  Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie: 

9.1.2 zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków 

zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ, 

9.1.3 złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 

9.2 O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą z ofertą oświadczenie o ;  

9.2.1  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

9.2.2  braku podstaw wykluczenia 

9.3 Oświadczenia o którym mowa w pkt. 9.2 należy złożyć w formie Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia – dalej „jednolitym dokumentem”. Informacje zawarte w „jednolitym 

dokumentem” stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

9.3.1.  Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 



  

a) Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w formie jednolitym dokumentem. Informacje zawarte w 

jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

b) Jednolity dokument stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ oraz Instrukcja wypełniania 

(Wersja wstępna) jednolitego dokumentu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.  

c) W przypadku wypełniania jednolitego dokumentu należy uwzględnić obowiązujące 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164, z późn. zm.) pomocnym będą informuje, na stronie Urzędu Zamówień 

Publicznych w zakresie wypełniania jednolitego dokumentu, z którą Zamawiający zaleca 

się zapoznać pod adresem;  

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/linki-i-
zalaczniki/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd  

 

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

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

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

dotyczące tych podmiotów. 

e) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity 

dokument lub oświadczenie 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. 

f) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje 

zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

g) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw 

wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 

dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

h) Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa 

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  spełnianie przez 

oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

i) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić 

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

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

zakresie. 

j) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w § 5 i § 7 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

wykonawcy z udziału w postępowaniu) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 

okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1126 – dalej Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.) w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 

baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 

wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/linki-i-zalaczniki/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/linki-i-zalaczniki/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd


  

k) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w § 5 i § 7 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z 

udziału w postępowaniu) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które 

znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w 

celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta 

z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

l) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 

m) w odniesieniu do Wykonawcy który w świetle przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 

13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy podlega wykluczeniu,  Zamawiający dopuszcza 

(samooczyszczenie) self – cleaning. W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia 

Wykonawcy z postępowania - istnieje możliwość przedstawienia przez tego Wykonawcę 

dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności w tym, że: 1) 

naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, 2) podjął konkretne środki 

techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym 

przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu; w takim przypadku Zamawiający 

rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia 

Wykonawcy. Zapisów 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. 

n) Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym dokumencie 

odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie 

dokumentów, w szczególności o których mowa w pkt 9.4.1, zamawiający może odstąpić od 

żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są 

odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, 

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

22a ustawy w jednolitym dokumencie. 

9.4 Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz 

braku podstaw do wykluczenia;  

9.4.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

  Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – 

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań. 

9.4.2  zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy; 

 

a) wykonanych usług zawarty w JEDZ 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz usług wykonanych w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 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;  

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym 

okresie wykonał: 

minimum dwie usługi z zakresu geodezyjno-kartograficznego o sumarycznej 

wartości 500 000,00 PLN brutto w tym  jednej polegającej na wykonaniu   

projektu scalenia gruntów wg przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o 

scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. z 2003 r nr 178 poz.1749 ze zm.)  na 

obszarze scalenia minimum 500 ha. 

Na wezwanie do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi 

te zostały wykonane w sposób należyty 

b)  wykazu osób zawarty w JEDZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia publicznego 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy wskazać osoby, skierowane 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; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co 

najmniej 2 osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 

informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w zakresie scalania 

gruntów. Każda z tych osób musi posiadać uprawnienia zawodowe w zakresach 1 i 2 w 

rozumieniu przepisów art. 43 pkt 1 i 2 ustawy  Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów 

prawnych). Dodatkowo co najmniej jedna z tych osób, która będzie pełnić funkcję 

geodety projektanta w rozumieniu przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów – 

art. 10 ust. 1.  musi posiadać uprawnienia z zakresu 5 w rozumieniu przepisów art. 43 

pkt 5 ustawy  Prawo geodezyjne i kartograficzne (geodezyjne urządzanie terenów 

rolnych i leśnych ) oraz posiadać doświadczenie w zakresie opracowania szacunku 

porównawczego gruntów i projektu scalenia gruntów na obszarze minimum 500 ha. 

 

9.4.3  sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – 

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań. 

Uwaga 1 - Wymogi w zakresie oświadczenia składanego wraz z ofertą o udostępnieniu 

zasobów   przez inny podmiot. 

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. 

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

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

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

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu 

niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 

łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 



  

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

zamówienia publicznego;  

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

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

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

e) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą 

oświadczenie o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w pkt a)-d) 

oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których mowa w pkt. 9.4.4, w odniesieniu 

do tych podmiotów.  

 

9.4.4 braku podstaw wykluczenia. 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (jednolity 

dokument) oraz przedłoży na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty i 

oświadczenia; 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

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

całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

e) oświadczenia 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; 

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 716); 

h) oświadczenia Wykonawcy, którego reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku 

sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie 



  

określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP, tj. za wykroczenie 

przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 

popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą 

niż 3000 złotych; 

i) Oświadczenia, że w stosunku do osób wskazanych art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP, nie wydano 

wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w 

zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP, tj. za 

wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, 

jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę 

grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

j) Oświadczenia, że  w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie wydano 

ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów 

prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w 

zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP, tj. za 

wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, 

jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę 

grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

9.4.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, 

składa odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) 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 

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

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

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

d) Dokumenty o których mowa powyżej w pkt. a), b) powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument o którym mowa w 

pkt. c) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego 

terminu. 

e) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w 

kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczy dokument, wskazany 

nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt. a), b), c) zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed 

notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepis pkt d) stosuje się 

odpowiednio. 

f) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w pkt 9.4.4 ppkt a) SIWZ, składa dokument, o którym mowa 

w pkt 6.7. ppkt 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w 

kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie 

wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 

oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 

ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt d) zdanie pierwsze stosuje się. 



  

9.4.6  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji  o ofertach 

złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 

24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. Dołączenie druku do oferty nie zwalnia od złożenia 

oświadczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej  

informacji  o ofertach złożonych w postępowaniu. 

 

9.6 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 

(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w tym: 

9.6.1 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z 

art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania 

postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w 

ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu 

uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich 

identyfikację.  

9.6.2 W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki 

podmiotowe o których mowa w pkt. 9.4.2 i 9.4.3 podlegają sumowaniu. 

9.6.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia w pkt. 9.4.4, 9.4.5 i 9.4.6 wymagane jest załączenie do oferty dokumentów 

dla każdego konsorcjanta oddzielnie. 

9.7 Zamawiający dokona wstępnej oceny spełnienia wymaganych warunków Wykonawcy 

którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie załączonego oświadczeń. Następnie 

w wyznaczonym terminie wezwie tego wykonawcę, do złożenia dokumentów 

potwierdzających informacje w złożonym oświadczeniu.  

 

9.8 Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN 

wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o 

zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub BZP 

10 Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadku nie potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postepowaniu określonych w pkt. 9.4. oraz w przypadku nie 

wykazania braku podstaw do wykluczenia określonego w pkt. 9.4.4 – 9.4.6 

11 Dodatkowe wymagania od Wykonawców. 

11.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie część usługi innej firmie (podwykonawcy) 

jest zobowiązany do: 

11.1.1. określenia w złożonej ofercie informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie 

realizowana przez podwykonawców z podaniem jego danych . 

11.1.2. Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o 

braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy który nie 

udostępnił swoich  zasobów. 



  

11.1.3. Za zgoda Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić 

nowych podwykonawców do realizacji zamówienia 

12   Informacje dotyczące warunków składania ofert 

12.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie 

w celu sporządzenia oferty. 

12.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej  

specyfikacji.   

 12.3  Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13  wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

 

13.1. Oświadczenie  woli (Oferta) zawiera; 

1.   
Ofertę cenową zgodną z załączonym  formularzem ofertowym z podaną ceną, którego wzór 

stanowi załącznik  Nr 1 do niniejszej SIWZ, 

2.  

Oświadczenie w oparciu o Jednolity Europejskiego Dokumentu Zamówienia (załącznik nr 2 

SIWZ) dla siebie oraz alternatywnie dla każdego konsorcjanta oraz podmiotu który udostępnił 

zasoby  

3.  
Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika 

należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.  

4.  

Wykonawcy, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie 

podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga 1 pkt a) do 

d)”. 

5.  Dowód wniesienia wadium jeżeli wadium zostało wniesione w innej formie niż pieniężnej 

x 

13.2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunki podmiotowe -  

składane na wezwanie Zamawiającego 

1.  
Dowody, że usługi wykonane w pkt. 9.4.2 a) w okresie ostatnich 3 lat, zostały wykonane 

należycie 

2.  

Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw 

do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów.  (dokumenty te zostały określone w  pkt. 

9.4.4  i  poniżej) 

3.  
informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 

21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

4.  

zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 

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

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

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

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

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

wykonania decyzji właściwego organu 

5.  
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

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



  

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

ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu 

6.  

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 

7.  

oświadczenia 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; 

8.  
oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

9.  

oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 716); 

 

13.2 Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana 

do oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za 

kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności. 

13.3 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument 

stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty lub na wezwanie w 

oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”; 

ponadto wraz z tymi dokumentami należy załączyć w formie opisowej, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

13.4 Wszystkie dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego, oprócz 

pełnomocnictw, dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia wadialnego, 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku 

podstaw do wykluczenia, oświadczenia o udostępnieniu zasobów przez podmiot trzeci muszą 

być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na 

każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do 

reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej 

działalności gospodarczej) lub pełnomocnika.  

 Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej notarialnie.  

 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów 

musi być złożone w formie oryginału.  

13.5 Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą  i na wezwanie zamawiającego były 

sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym 

języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, 

poświadczonym przez wykonawcę. 



  

14 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

14.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, 

prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu i 

elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub e-mailem jest 

zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. Adres email i numer faksu został podane w pkt. 1 

niniejszej specyfikacji. Oferty i dokumenty w tym uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 i 3a 

ustawy składa się w formie pisemnej, a w przypadku składania kopii dokumentów muszą one 

być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy. 

Tym samym składanie oferty i dokumentów w tym uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 i 3 a 

za pośrednictwem faksu i e-maila uznaje się za nieskuteczne jeżeli w wyznaczonym terminie 

nie wpłyną dokumenty w formie pisemnej. 

14.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.    

15 Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

15.1 Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:  

Sprawy formalnoprawne – Alojzy Jakóbik: 606-206-214 

15.2 Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 15:00 w 

siedzibie zamawiającego i prowadzącego postępowanie. W ramach informacji telefonicznych 

zamawiający i prowadzący postępowanie nie udziela informacji wyjaśniających zapisy SIWZ, 

telefonicznie udzielane są jedynie informacje o charakterze organizacyjnym np.;  jak można 

zadać pytanie do prowadzonego postępowania, czy było zadane pytanie na określony temat i 

gdzie można znaleźć udzieloną odpowiedz. 

16. Termin związania z ofertą. 

Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od daty terminu składania ofert. 

17. Wymagania dotyczące wniesienia wadium  

 

17.1 Wadium w wysokości - 7 000,00 PLN (siedem tysięcy złotych) należy wnieść przed 

upływem terminu składania ofert. 

17.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

17.2.1. pieniądzu,  

17.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

17.2.3. gwarancjach bankowych; 

17.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

17.2.5. 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

17.3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało 

wniesione w formie nie pieniężnej.  

17.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 

Nr rachunku  27 1020 2629 0000 9302 0342 8471 

z dopiskiem „Wadium scalanie Słupia”  

17.5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

17.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 



  

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

17.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 

17.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

17.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

17.9.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

17.9.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

17.9.3. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

17.9.4. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zamawiający nie wymaga; 

19. Opis sposobu przygotowania ofert. 

19.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności   

19.2. W ofercie należy określić przedmiot zamówienia w sposób zgodny z wymaganiami   

określonych w SIWZ.  

19.3. Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań 

Zamawiającego, określonych w SIWZ. 

19.4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 

zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 

otwarcia ofert. 

19.5. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

Oferta na:  wykonanie  projektu scalenia gruntów  wsi Słupia i Wielkopole ,  gmina Słupia , 

powiat jędrzejowski, woj.  świętokrzyskie. 

„Nie otwierać przed 21.02.2017 r. godz. 09:15”. 

19.6. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 

otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jaj nie otwarcie w 

trakcie sesji otwarcia ofert. 

20. Miejsce i termin składania ofert. 

20.1.   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach ul. 

Targowa 18 pok. 211, w terminie do dnia  21.02.2017 r. . do godz. 09:00. 

20.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

21. Miejsce i termin otwarcia ofert 

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego  w miejscu składania ofert w dniu 

21.02.2017 r. godz. 09:15 



  

21.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.  

21.2 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach 

 Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie wymienionych  

informacji składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej. 

22. Sposób obliczenia ceny oferty 

22.1 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę wszystkich kosztów określonych SIWZ  w celu 

osiągnięcia zakładanych rezultatów. W cenie należy również uwzględnić wszystkie opłaty i 

podatki (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.  

22.2 Cenę oferty należy określać PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do 

przepisu § 9 ust.6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu 

podatku niektórym podatnikom (…), Dz. U. Nr 95, poz. 798. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych 

groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla 

się do 1 grosza.  

22.3 Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to 

wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

         Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje 

22.4 W okolicznościach o których mowa w pkt. 22.3 zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. 

22.5 W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny 

ofert na podstawie  kryterium: 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 Cena brutto 60% = 60 pkt 

2 Okres udzielonej gwarancji i rękojmi 40% = 40 pkt 

         Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. 

22.6  Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów i zasad: 

 

l.p. 

 

Kryterium 
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e 
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we 

kryteriu

m 
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jakie może 
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za dane 
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22.7 Zamawiający w odniesieniu do wykonawcy który otrzymał największą ilość punktów wezwie  w 

ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami wskazanych 

okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania wyboru oferty tego wykonawcy.   

22.8 Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych i uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy. 

23 Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego 

21.1.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

21.1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację; 

21.1.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

21.1.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne 

21.1.4 Unieważnieniu postępowania z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego 

21.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których 
mowa w pkt. 21.1.1 na stronie internetowej. 

21.3  Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 
zobowiązany jest do: 

21.3.1. przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia,  

21.3.3 kopi uprawnień wskazanych osób do realizacji usługi. 

22   Istotne warunki umowy, określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ 
  

23. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszcza się zmianę terminów które mogą ulec wydłużeniu o czas opóźnienia, jeżeli takie 
opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w następujących 
przypadkach: 

1 

Cena brutto 

Liczba punktów = Cn/Cb  x 60 

gdzie: 

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych 

 - Cb – cena oferty badanej 

 - 60 wskaźnik stały 

60 % 60 pkt 

2 

Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonanie 

przedmiotu zamówienia  

Za udzielenie gwarancji i rękojmi  na okres: 

 poniżej 24 miesięcy, oferta zostanie odrzucona 

 24 miesięcy, wykonawca otrzyma – 0 pkt. 

25-36 miesięcy, wykonawca otrzyma – 20 pkt. 

37 i więcej miesięcy, wykonawca otrzyma – 40 pkt. 

 

 

 

 

40%  

 

 

 

 

 

 

40pkt 

 



  

a) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia prac, 
których zrealizowanie jest niezbędne, z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów, a których  
przeprowadzenie  wiąże się z potrzebą zmiany terminu, 

b) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych lub dających się 
przypisać Zamawiającemu, 

c) siły wyższej, 
d) na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 
e) wystąpienie innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny 

 
24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania 

udzielenie zamówienia 

24.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

24.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

24.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

24.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

24.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób. 

24.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w 

trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na stronie internetowej. 

24.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 24.5 i 24.6. SIWZ wnosi się w terminie 

10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

24.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 

wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia. 

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

24.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia. 

24.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 

doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 



  

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy 

wnoszącemu odwołanie.  

24.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

24.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

24.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny 

od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

24.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 24 w zakresie wniesienia odwołania i skargi 

mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy. 

25.  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
26.  Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ) 

  
Załącznik nr 1: Formularz oferty  
Załącznik nr 2: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia  

Załącznik nr 3:  Instrukcja wypełniania (Wersja wstępna) jednolitego dokumentu 

Załącznik nr 4:  Wzór umowy 

Załącznik nr 5:  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 6:  Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia 


