znak sprawy: ZP.272.2.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w ramach projektu

„e-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Proszowickiego”
Nadzór nad prawidłowym wykonaniem cyfryzacji i poprawy
jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych EGiB
i dostawą bazy danych GESUT i BDOT500

ZATWIERDZAM

...……………………….
<Podpis kierownika Zamawiającego>

Proszowice, dnia 04.03.2019r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi
Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”, Poddziałanie
2.1.4 „E-usługi w informacji przestrzennej”.

1.

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMAWIAJĄEGO

Powiat Proszowicki - Starostwo Powiatowe w Proszowicach,
ul. 3 Maja 72,
32-100 Proszowice
tel. (12) 386 18 46, (12) 386-10-63, 912) 386-13-05, fax (12) 386 29 33;
NIP: 6821436782
REGON: 351554494
adres stron internetowych: http://www.proszowice.upow.gov.pl
http://www.bip.malopolska.pl/spproszowice
e mail: starosta@proszowice.upow.gov.pl
godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 16:00 ,
wtorek - czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 – 15:00

2.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986) zwanej dalej „ustawą Pzp” o
ustalonej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp.
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.1.

Przedmiotem zamówienia jest nadzór nad prawidłowym wykonaniem cyfryzacji i poprawy jakości
mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych EGiB i dostawą bazy danych GESUT i BDOT500.

3.2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 7 SIWZ.
W/w dokumentacja jest załącznikiem do SIWZ i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego.

3.3.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71700000-5- usługi nadzoru i kontroli
72910000-2- usługi archiwizacji komputerowej

3.4.

Informacje na temat podwykonawców:
a) W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania
części zamówienia, która zamierza im powierzyć, podania nazw firm podwykonawców (zgodnie
z Załącznikiem nr 6 SIWZ ).
b) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, 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.
c) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
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3.5. Zgodnie z treścią art. 24aa ust.1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania
najpierw oceny ofert a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, niepodległa wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.6. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca
zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę, osoby, które wykonywać będą wszelkie
czynności wchodzące w tzw. Koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać
będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem usług, czyli pracowników wykonujących
czynności polegający na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) Wymóg ten nie dotyczy m. in. osób
kierujących robotami budowlanymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do spowodowania kontroli
zatrudnienia przez Państwową Inspekcję Pracy na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia celem
sprawdzenia spełnienia ww. warunku. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podst. Umowy o pracę
osób wykonujących czynności określonych powyżej – Wykonawca zapłaci w wysokości kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę (obowiązujących na dzień zawarcia niniejszej umowy), za każdą osobę w stosunku do której
stwierdzono niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podst. Umowy o pracę.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 maja 2021r.

4.2.

Przez termin wykonania/zakończenia zamówienia należy rozumieć spisanie protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
5.1.

Ofertę stanowi wypełniony druk OFERTA, wg wzoru zawartego w Załączniku nr 6 do SIWZ .

5.2.

Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.3.

Oferta musi odpowiadać treści SIWZ i powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty,
oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego.

5.4.

Oferta oraz dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał
pełnomocnictwa bądź jego kopie, potwierdzoną za zgodność z oryginałem notarialnie.

5.5.

Oferta wraz z załącznikami powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką pisarską.

5.6.

Wszelkie poprawki treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby
uprawnionej.

5.7.

Każdy z Wykonawców może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia
z przetargu.

5.8.

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, złożone w jedną całość i umieszczone
w nieprzejrzystym opakowaniu. Wszystkie strony formularza winny być podpisane.

5.9.

Opakowanie, o którym mowa w pkt. 5.8 powinno być oznaczone następująco:

…………………………………………….
/nazwa (firma), adres Wykonawcy/

Adresat:
STAROSTWO POWIATOWE w Proszowicach,
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OFERTA

złożona dla postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:
Nadzór nad prawidłowym wykonaniem cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej
oraz modernizacją bazy danych EGiB i dostawą bazy danych GESUT i BDOT500w ramach
projektu
„e-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Proszowickiego”
Znak sprawy: ……………………………………………………
Nie otwierać przed dniem ……….. r. godzina …………
5.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony przez
niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).
5.11. Zamawiający nie podzielił zamówienie na odrębne części.
5.12. Niedopuszczalne jest poprawianie, względnie zmiana treści oferty, po terminie przeznaczonym do
składania ofert.
5.13. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy, winny być zamieszczone jako ostatni załącznik do
oferty i znajdować się w nieprzejrzystym opakowaniu. Informacje te nie zostaną ujawnione, jeżeli
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane
oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
5.14. Oferta musi obejmować całość zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia,
o którym mowa w SIWZ oraz winna zawierać oświadczenia i dokumenty, o których mowa w punkcie 9
SIWZ.
5.15. Wykonawcy będą ponosić wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5.16. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić
wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentów.
5.17. Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawcy składane
są w oryginale.
5.18. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 5.16 składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5.19. 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, którego każdego z nich
dotyczą.
5.20. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane
przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
5.21. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca
się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną
dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).
5.22. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający
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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).
5.23. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w pkt 8 SIWZ, 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.
5.24. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda
od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
5.25. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 8
SIWZ, 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.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn, o których mowa
w art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie):
• minimum 1 (jedną) usługę polegająca na kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych, gdzie
wartość prac kontroli i nadzoru wynosiła co najmniej 100 000,00 zł., a wartość prac
nadzorowanych co najmniej 2 000 000,00 zł. i obejmowały swym zakresem: kontrolę danych
ewidencji gruntów i budynków, danych GESUT i BDOT500, digitalizację materiałów gromadzonych
w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, utworzenie rejestrów przestrzennych
dokumentów źródłowych i metadanych oraz zasilenie danymi, dowolnego systemu
teleinformatycznego służącego do prowadzenia i zarządzania zasobem PZGiK, przy czym powyższy
asortyment prac był wykonany w ramach jednej, dwu lub trzech umów. W każdym przypadku
należy wykazać wartość prac nadzorowanych odrębnie dla każdego z ww. asortymentów,
• pozyskał, w celu przeprowadzenia kontroli i porównania danych z prac nadzorowanych,
niezależne dane kontrolne, poprzez wykonanie pomiarów geodezyjnych (terenowych,
fotogrametrycznych bądź kartograficznych) lub analizy danych państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego lub digitalizacji dokumentów PZGiK ,


dysponuje lub będzie dysponować minimum 3 (trzema) osobami, pełniącymi funkcje Inspektora
Nadzoru i Kontroli, posiadających łącznie aktualne uprawnienia zawodowe wynikające z art. 43
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy czym 1 (jedna) z
tych osób posiada ponad to doświadczenie w skanowaniu, digitalizacji, indeksacji i archiwizacji
dokumentacji gromadzonych w zasobach PZGiK lub w innych dowolnych rejestrach publicznych.
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Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
6.2.

Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji dostaw objętych niniejszym postępowaniem.

6.3.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 i ust.2 ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Z treści zobowiązania musi wynikać w szczególności:
-

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, 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 wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6.4.

Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający oceni czy udostępniane przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków
udziału w postępowaniu oraz będzie badał czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 i ust. 5 ustawy Pzp.

6.5.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ , 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:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1
niniejszego rozdziału.

6.6.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.

Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ma zostać dołączone do oferty.
W przypadku spółki cywilnej upoważnienie do występowania w imieniu spółki może wynikać z umowy
spółki dołączonej do oferty bądź oferta może zostać podpisana przez wszystkich wspólników.

6.8.

Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, by
prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego
z Wykonawców lub pełnomocnika).

6.9.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składane na
podstawie art. 25a ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
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w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia (oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału
w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).
6.10. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik 4)
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (żaden z Wykonawców wspólnie
składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu).
6.11. Korespondencja w postępowaniu będzie prowadzona z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
6.12. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana,
zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE
NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23, art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu, do oferty musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 SIWZ. Informacje zawarte
w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7.2

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w pkt. 7.1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia
te mają potwierdzać 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.

7.3

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza
informacje o tych podmiotach w dołączonym do oferty oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.1.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
8.1

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
a) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
-

wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonanych, w okresie ostatnich 3 latach 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 dostawy zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających czy dostawy 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
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014 – 2020
7

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert –
Załącznik nr 5 SIWZ,
-

b)

wykaz minimum 3 (trzech) osób, pełniących funkcje Inspektora Nadzoru i Kontroli,
posiadających łącznie aktualne uprawnienia zawodowe wynikające z art. 43 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy czym 1 (jedna) z tych osób
posiada ponad to doświadczenie w skanowaniu, digitalizacji, indeksacji i archiwizacji
dokumentacji gromadzonych w zasobach PZGiK lub w innych dowolnych rejestrach
publicznych.

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
-

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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
z zastrzeżeniem punktu 5.25 SIWZ;

8.2 WYKAZ OŚWIADCZENIA DOSTARCZONEGO W DNIU PODPISANIA UMOWY
Oświadczenie, że zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wykonawca lub podwykonawca
zatrudnia na podstawie umowy o pracę, osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące
w tzw. Koszty bezpośrednie, zgodnie z zapisem SIWZ.
8.3 Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy Pzp – Załącznik nr 5 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.1.b) SIWZ składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
8.5 Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
8.6 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3 SIWZ,
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. Przepis pkt 8.4 SIWZ stosuje się.
8.7 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
8.8 Jeżeli z przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń lub dokumentów wynikać będzie, że Wykonawca
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
dokumentów, w odniesieniu do tych podmiotów:
a) 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
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podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
9. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCA MA ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ
9.1.

Formularz ofertowy zgodnie z Załącznikiem nr 6 SIWZ;

9.2.

Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do podpisania oferty –
w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z załączonego do oferty
dokumentu (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza);

9.3.

Pełnomocnictwo udzielone reprezentantowi wykonawców do reprezentowania Wykonawców
w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust.1 Ustawy Pzp w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale
bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

9.4.

Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp.

10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
10.1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 10.2 SIWZ Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1113) lub
osobiście, lub za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016
r. poz. 1030) – adres e-mail:justyna.starek@kancelaria-rybak.pl.
10.2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń,
dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 lub 3a ustawy Pzp, oświadczenia,
dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej
przez Zamawiającego w wezwaniu.
10.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
10.4. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania przesłały informację za
pomocą faksu lub poczty elektronicznej.
10.5. Osobą upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Zamawiającego jest Justyna Starek – justyna.starek@kancelaria-rybak.pl.
11. WADIUM
11.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
12.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca
pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
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
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dłuższy jednak niż 60 dni.
12.3. 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.
12.4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
12.5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody,
o której mowa w art. 85 ust.2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.
13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
13.1.

Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
lipca 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113) lub osobiście lub za pośrednictwem
posłańca. Złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez
Zamawiającego. Oferty, które nadejdą drogą pocztową w kopertach (opakowaniach) naruszonych,
będą traktowane jako odtajnione i zostaną zwrócone Wykonawcy.

13.2.

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.03.2019 r. godz. 08.00 w siedzibie Zamawiającego –
Dziennik Podawczy

13.3.

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 09.00 w siedzibie Zamawiającego w
Sekretariacie.

13.4.

Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Koperta
lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według
kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia.

13.5.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych

w ofertach.
13.6.

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

14. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
14.1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu zgodnie z drukiem OFERTA, stanowiącym Załącznik nr 6
SIWZ.
14.2. Ceny wskazane w druku OFERTA mają charakter cen ryczałtowych za wykonanie przedmiotu
zamówienia. Zawierać muszą one wszystkie koszty Wykonawcy niezbędne dla prawidłowego i pełnego
wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów oraz
wymagań ujętych w SIWZ i załącznikach do SIWZ.
14.3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
14.4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór
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oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie usług będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
14.5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielnie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
14.6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
14.7. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
15. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą w oparciu o następujące kryterium oceny ofert:
Kryterium I: cena (PC)–waga kryterium 60%
Kryterium II: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (PD)-waga kryterium 40%
Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, poprzez sumowanie punktów uzyskanych w dwóch
kryteriach oceny; maksymalnie można osiągnąć 100 punktów.
Kryterium I:
Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie ceny podanej w pkt 1 formularza ofertowego, według wzoru:
Cn
PC = × 100 × 0,6
Cob
PC – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena”
Cn - najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich cen z ofert podlegających ocenie
Cob - cena oferty badanej;
Wc – waga kryterium „Cena” (tj. 60%) w postaci ułamka (0,60)
W kryterium „Cena” można osiągnąć maksymalnie 60 pkt.
Kryterium II:
Kryterium rozumiane jako łączne doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówieni, posiadających
odpowiednie kwalifikacje, tj. uprawnienia zawodowe wynikające z art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja
1989 r (z późn. zm.) – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Ocenie podlegać będzie łączna ilość usług, o których mowa powyżej, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat,
przed upływem terminu składania ofert.
Ocena punktów w niniejszym kryterium dokonana będzie następująco:

Łączna ilość zrealizowanych usług
Ilość punktów

Doświadczenie zawodowe osób
wyznaczonych do realizacji zamówienia
3
4-6
7 - 10
powyżej 10
10
20
30
40

Zamawiający w formularzu ofertowym, wymaga od Wykonawcy wskazania informacji dotyczących osób
wyznaczonych do realizacji przedmiotowego zamówienia, tj. imienia, nazwiska, rodzaju kwalifikacji –
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uprawnień zawodowych, nazwy usługi – przedmiotu zamówienia, doświadczenia – ilość usług, okresu
realizacji oraz wartości wykonanych zamówień wraz z podaniem nazwy i adresu Zamawiającego.
W przypadku, gdy wykonawca nie wpisze informacji, o których mowa powyżej, oferta otrzyma 0 pkt.
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów, obliczoną według wzoru: P =
PC + PD
P – łączna liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę

16. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
16.1.

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności - podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.

16.2.

Ponadto Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści informacje, o których mowa
w pkt 15.1.a) na stronie internetowej.

16.3.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie poinformowany o terminie zawarcia umowy.

16.4.

Przystępując do podpisania umowy Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia
publicznego wspólnie złożą umowę regulującą ich współdziałanie.

17. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
17.1.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
19.1.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a)
b)
c)
d)
e)

19.2.

określenia warunków udziału w postępowaniu;
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
odrzucenia oferty odwołującego;
opisu przedmiotu zamówienia;
wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
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się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
19.3.

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.

19.4.

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.

19.5.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 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 Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 Pzp.

19.6.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

19.7.

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.

19.8.

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.

19.9.

Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie
później niż do czasu otwarcia rozprawy.

19.10. 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.
19.11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie
przepisy art. 179 - 198g Pzp.
20. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
20.1.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Wzór umowy.

20.2.

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach i na warunkach określonych we wzorze
umowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

20.3.

Dokonanie zmian wymaga dochowania warunków wynikających ze wzoru umowy.

20.4.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zmieniona także w przypadkach, o których
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
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21.1.

21.2.

Zamawiający nie przewiduje:


zawarcia umowy ramowej;



rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych;



aukcji elektronicznej;



zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;



udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia;



określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia,
o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp;



zamówień, o których mowa w art. 67 u st. 1 pkt 6 ustawy Pzp;



wymagań dotyczących rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagań technicznych
dotyczących urządzeń informatycznych;



zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986).

21.3. 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 Starostwo Powiatowe w Proszowicach;
inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Proszowicach PQ Sp. z o.o.
Naprawa 598, 32-240 Jordanów.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z w/w postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
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 z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
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;
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;
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 ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
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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.
22. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ STANOWIĄCE JEJ TREŚĆ
1) Wzór umowy – Załącznik nr 1,
2) Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 2,
3) Wzór oświadczenia Wykonawcy Oświadczenie dotyczącego spełniania warunków udziału
w postępowaniu – Załącznik nr 3,
4) Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, – Załącznik nr 4,
5) Wykaz wykonanych usług spełniających wymagania określone w pkt 6.1.2) SIWZ – Załącznik nr 5,
6) Druk Oferta – Załącznik nr 6,
7) Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 7.
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