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Powiat Złotowski – Starostwo Powiatowe w Złotowie 

Aleja Piasta 32,  77-400 Złotów 

 

 

ZAPRASZA DO ZŁO ŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM             

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NI Ż KWOTY OKRE ŚLONE                         

W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY 

PRAWO ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH NA USŁUGI PN.: 

 
 

„Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków, założeniu baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia (GESUT) i 

bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz synchronizacji 
przedmiotowych baz danych z bazami danych istniejącymi w PODGiK w Złotowie oraz 

aktualizacji opisów topograficznych punktów osnowy 3. klasy; Obiekt: obręby 
ewidencyjne Blękwit, Dzierzążenko, Międzybłocie położone w gminie Złotów – obszar 

wiejski, powiat złotowski, woj. wielkopolskie”. 
 
 
Kod CPV – 71222200-2 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich 
 

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2018.1986 tekst jednolity ze zm.), zwana dalej ustawą. 

 
 
                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Złotów, 30 maja 2019r. 
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I. Zamawiający: 
   Powiat Złotowski – Starostwo Powiatowe w Złotowie 
   al. Piasta 32, 77-400 Złotów 
   tel. (67) 263 32 20  
   fax (67) 263 28 02 
   e-mail: przetargi@zlotow-powiat.pl 
   http: www.bip.zlotow-powiat.pl 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia: 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.2018.1986 t.j. ze zm.) dla wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu                 
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny (Dz. U. 2018.1025 t.j. ze zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 
III. Przedmiot zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie niezbędnych działań administracyjnych, 

organizacyjnych i technicznych, które należy wykonać celem dostosowania państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego w obszarze objętym niniejszymi warunkami 
technicznymi do wymogów prawa i obecnych standardów technicznych z 
uwzględnieniem art. 24a. pkt. 1-12, art. 4 ust. 1a pkt 3 , art. 4 ust. 1b  ustawy z dnia 
17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne:  

1) Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków: 

a) w zakresie danych dotyczących: 
- budynków, 
- obiektów trwale związanych z budynkami, 
- nieruchomości lokalowych, 
- właścicieli budynków i lokali, 
- granic działek zabudowanych, 

   - zmienionych użytków gruntowych i ich oznaczeń dla działek zabudowanych 
b) przetworzenia pozyskanych danych do wymaganego standardu i formatu, 

opracowanie projektu operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów 
i budynków, zwanych dalej całością prac niezbędnych do opracowania projektu 
opisowo – kartograficznego oraz jego przedstawienia Zamawiającemu celem 
kontroli i dopuszczenia do wglądu publicznego, 

c) przeprowadzenie procedur związanych z wyłożeniem do wglądu osób 
zainteresowanych projektu operatu opisowo – kartograficznego, 

d) wdrożenie wyników modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w tym także 
sporządzenie zawiadomień o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków 
zawierające wyciągi z wykazów zmian danych ewidencyjnych celem sprostowania 
działu I ksiąg wieczystych, 
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2) Założenie bazy danych GESUT na cały obszar obrębów ewidencyjnych Blękwit, 
Dzierzążenko, Międzybłocie oraz bazy danych BDOT500 w zakresie obszaru zgodnie 
z załącznikami nr 1-3  do warunków technicznych (załącznik nr 8 do SIWZ). 
Celem zamówienia jest założenie baz danych GESUT oraz BDOT500 w zakresie: 

a. Danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) zgodnie z 
przepisami art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725, tekst jednolity ze zmianami), 
rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 
2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. 
2015 poz. 1938); 

b. Danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 
standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 
(BDOT500) zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725, tekst jednolity 
ze zmianami), rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji         z dnia 
2 listopada 2015 r. w sprawie baz danych obiektów topograficznych oraz mapy 
zasadniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2028), 

c. Synchronizacji baz danych będących przedmiotem zamówienia z bazami 
danych założonymi     w PODGiK w Złotowie, w sposób umożliwiający 
wykonywanie poprawnych wydruków map zasadniczych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Administracji i 
Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie baz danych obiektów 
topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2028), 

d. Wykonanie analizy dokładnościowej operatów technicznych pozyskanych z 
PZGiK w zakresie danych pomiarowych i obliczeniowych, 

e. Weryfikacja poprawności i zgodności ze schematem aplikacyjnym oraz 
poprawności merytorycznej utworzonych baz danych, 

f. Przekazanie baz danych BDOT500 oraz GESUT celem implementacji ich 
przez Zamawiającego do systemu informacji przestrzennej - GEO-INFO. 

3) Aktualizacja opisów topograficznych punktów osnowy 3. klasy dla obszaru całych 
obrębów ewidencyjnych: Blękwit, Dzierzążenko, Międzybłocie położonych w gminie 
Złotów – obszar wiejski. 

4) Przedmiot  zamówienia podzielony jest na trzy etapy co do terminu ich realizacji: 
I etap -  obręby ewidencyjne objęte umową – termin wykonania – 31.10.2019 r. – 
zakres prac wymienionych w pkt 1 ppkt 1 lit. a,b 
II etap - wyłożenie projektu operatu opisowo – kartograficznego dla obrębów 
ewidencyjnych objętych umową do wglądu osób zainteresowanych i rozpatrzenie 
uwag zgłoszonych do tego projektu- w terminie 70 dni od zakończenia I etapu, 
III etap –  obręby ewidencyjne objęte umową – termin wykonania -  27.03.2020 r. – 
zakres prac wymienionych w punktach 1 ppkt 2 oraz pkt 1 ppkt 3. 
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5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Warunki techniczne wraz z 
załącznikami – załącznik nr 8 do SIWZ 

 
2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca i podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t.j. ze zm.) 
osoby wykonujące bezpośrednio czynności geodezyjne związane z modernizacją 
ewidencji gruntów i budynków, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na 
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. Zatrudnienie osób 
przy realizacji zamówienia powinno trwać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.  
W/w obowiązki dotyczą także podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w 
każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do 
zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej 
czynności. 
1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy i podania nazw (firm) podwykonawców jeżeli są 
znane (art. 36b ust 1 ustawy Pzp). Wykaz podwykonawców oraz części zamówienia, 
jakie Wykonawca powierza do wykonania Podwykonawcom muszą być wskazane w 
treści oferty składanej przez Wykonawcę. 

2) Wykonawca może powoływać się na zasoby podwykonawcy na zasadach określonych 
w art. 22a ust 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 
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.  

4) Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie 
jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o 
którym mowa w art.25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak 
podstaw do wykluczenia wobec tego Podwykonawcy oraz jeżeli Zamawiający 
stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

5) Przepisy pkt. 4) stosuje się również wobec dalszych podwykonawców. 
6) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca odpowiada 
za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne. 

3. Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy przekaże Zamawiającemu 
wykaz osób, które wykonują czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału. Wykonawca zobowiązany jest do 
aktualizacji wykazu i przekazywaniu go Zamawiającemu w ciągu 5 dni od dnia 
dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w 
wykazie nie wymaga aneksu do umowy. 

4. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany w 
terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego 
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przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w 
wykazie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału. 

5. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia: 
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy. 

2) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty. 
3) wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika. 
4) oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z siwz; 
5) sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia został określony w rozdziale VII siwz; 
6) wspólnicy spółki cywilnej są Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 

zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 5. 
7) przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, 
zawierającą, co najmniej:  

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 
obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,  

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,  
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 
6. Oferty częściowe 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
7. Oferty wariantowe 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których  mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy. 
9. Wspólny słownik zamówień CPV 

Kod CPV – 71222200-2 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich 
 

IV. Termin wykonania zamówienia: 
I etap -  obręby ewidencyjne objęte umową – termin wykonania – 31.10.2019 r. – 
zakres prac wymienionych w rozdziale III pkt 1 ppkt 1 lit. a,b 
II etap - wyłożenie projektu operatu opisowo – kartograficznego dla obrębów 
ewidencyjnych objętych umową do wglądu osób zainteresowanych i rozpatrzenie 
uwag zgłoszonych do tego projektu- w terminie 70 dni od zakończenia I etapu, 
III etap –  obręby ewidencyjne objęte umową – termin wykonania -  27.03.2020 r. – 
zakres prac wymienionych w rozdziale III pkt 1 ppkt 2 oraz pkt 1 ppkt 3. 

V. Warunki udziału w postępowaniu 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach 
publicznych oraz spełniają następujące warunki: 
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli dostarczy 

dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł, 

2) zdolności technicznej lub zawodowej:  
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Minimalny poziom zdolności - Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane 
zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, 
jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował usługi o podobnym 
charakterze do przedmiotu zamówienia, tj.: 1 usługę obejmującą w swoim zakresie 
przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz 1 usługę obejmującą 
zakładanie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT). 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech 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 czy zostały one 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
 

b) dysponuje lub będzie dysponować minimum dwiema osobami z odpowiednimi 
uprawnieniami geodezyjnymi, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi. 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami. 
 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 

 
VI. Podstawy do wykluczenia 
 
1. Podstawy wykluczenia z postępowania wykonawcy zostały opisane w art. 24 ust. 1 pkt. 

12 – 23 ustawy.  
 

 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji 

lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;  
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
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a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,  
c) skarbowe,  
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;  

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd 
przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów;  

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia;  

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje 
poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także 
osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

20) wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między 
Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych;  

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne 
na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
2. Podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 - 8 ustawy. 

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 3 
ustawy, tj.:  

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 
978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. 
poz. 615), 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-
4 z: 
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a) zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w 
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał lub nienależycie wykonał w 
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co 
doprowadziło do rozwiązanie umowy lub zasądzenia odszkodowania, 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano 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, 

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta  prawomocnie skazano za 
wykroczenie, o którym mowa w pkt. 5, 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą 
niż 3000 zł, 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zawodowe, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku o którym mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności. 

 
VII. Wykaz o świadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 
1. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału i podmiotach trzecich:  
1) w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów 

określonych w rozdziale VI Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania 
ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. 

2) w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, o których mowa w rozdziale V oraz podmioty trzecie, na zasobach 
których Wykonawca polega spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie 
zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, wykonawca dołącza do oferty aktualne na 
dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach 
trzecich, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.  

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. 
oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie natomiast oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich składa pełnomocnik 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
oświadczenia, o których mowa w pkt 1) i 2) potwierdzają spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak 
podstaw wykluczenia. 

5) 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 zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2). 

2. Potencjał podmiotu trzeciego: 
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać: 

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. 
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 Ustawy. 

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 
gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 

5) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

6) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi 
winy. 

7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego działu, 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  
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b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału poprzez złożenie 
dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2). 

8) Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których 
mowa w pkt 1), Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu 
do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w rozdziale VII ust. 3 pkt 1 siwz. 

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:  
1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w 

rozdziale VI, tj.:  
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.  
W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających 
ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem. 

2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V, 
tj.: 

a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z 
Wykonawców w całości. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez 
Zamawiającego dokumentu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, który w 
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku 
udziału w postępowaniu. 

b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech 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 czy zostały one 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (usługi o 
podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia, tj.: 1 usługę obejmującą w 
swoim zakresie przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków 
oraz 1 usługę obejmującą zakładanie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu (GESUT). 
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W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają 
jeden wspólny ww. wykaz. Ww. wykaz należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i 
inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  
 

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (minimum 
dwie osoby z odpowiednimi uprawnieniami geodezyjnymi); 
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny ww. 
wykaz.  Ww. wykaz należy złożyć w oryginale. 

 
4. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:  

1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz - przypadku 
składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz; należy go złożyć w 
oryginale.  

2) oświadczenie, zgodnie z rozdziałem VII ust. 1 pkt 1 siwz - w przypadku składania 
oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę 
wspólną, który należy złożyć w oryginale.  

3) oświadczenie, zgodnie z rozdziałem VII ust. 1 pkt 2 siwz - przypadku składania oferty 
wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz, które należy złożyć w oryginale.  

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z rozdziałem VII ust. 2 pkt 2 siwz, jeżeli 
wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Wzór przykładowego pisemnego 
zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 7 do siwz. Ww. dokument 
należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.  

5) odpowiednie pełnomocnictwa. 
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do 
oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy. 
Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 

6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz (pkt. 7 formularza 
oferty) wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy 
podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje 
udział podwykonawców). 
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. 
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 
 

5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej: 

1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do siwz. W przypadku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty 



 12 

bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu;  

2) ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody Wykonawca składa w terminie 3 dni od 
dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy;  

3) w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z 
Wykonawców składających ofertę wspólną, które należy złożyć w oryginale. 
 

6. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język.  
1) dokumenty dotyczące treści oferty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem; 
2) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca (osoba 

lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy), podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca (podmiot trzeci), Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą; 

3) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej i poprzedzone jest dopiskiem „za zgodność z oryginałem”; 

4) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski; 

5) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w rozdziale VII ust. 3 siwz, w formie elektronicznej pod określonymi 
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający 
pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia 
lub dokumenty; 

6) w przypadku, o którym mowa w pkt 4) Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i 
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów; 

7) 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; 

8) jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 
25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich 
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne 
będzie unieważnienie postępowania; 

9) jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie 
odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania; 

10) w przypadku wątpliwości Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie 
terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy; 
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11) Uwaga! Na podstawie art. 24aa ustawy Zamawiający może, najpierw dokonać 
oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu; 

12) jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt 11), uchyla się od zawarcia umowy lub nie 
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 
może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 
postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 
ofert. 

7. Informacja dla Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 1 
siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 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) zamiast dokumentów o 
których mowa w § 5 pkt 4 ww. rozporządzenia składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. 

2) Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. 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) powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia, 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 7 ust. 2 ww. rozporządzenia 
stosuje się odpowiednio. 

4) 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. 

 
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z 
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także 
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 
1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących): 

1) poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00; 
2) od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca 
przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem ust. 3. 
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3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i e-maila przy 
przekazywaniu następujących dokumentów: 

1) pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści siwz, 
2) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź wykonawcy, 
3) wezwanie kierowane do Wykonawców na podstawie art. 26 ustawy, 
4) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny oraz odpowiedź Wykonawcy, 
5) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, 
6) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek 

na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, 
7) wezwanie zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą oraz odpowiedź Wykonawcy, 
8) oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą, 
9) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, 
10) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 
11) informacje i zawiadomienia kierowane do Wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 

185 ustawy.  
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów 
faksem lub e-mailem, dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał 
korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od 
ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy. 

5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym, wszelkie pisma, 
dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym, a 
Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. 

6. Adres do korespondencji : 
Starostwo Powiatowe w Złotowie 
Al. Piasta 32, 77-400 Złotów 
Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane 
wyłącznie na ten adres. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców. 
8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

1) w zakresie przedmiotu zamówienia p. Grażyna Wojtala tel. 67 264 22 86 w 
poniedziałki w godz. od 8.00 – 16.00, wtorek - piątek w godz. 07:00 – 15:00; 

2) w zakresie procedury postępowania p. Agnieszka Drab i p. Beata Gibas, tel. 67 263 59 
28 w poniedziałek w godzinach 8.00-16.00, wtorek – piątek w godzinach 07:00 – 
15:00, e-mail przetargi@zlotow-powiat.pl. 

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz 
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w ust. 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w ust. 9. 
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12. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej bez 
ujawniania źródła zapytania. 

13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
treści siwz Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

14. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i zamieszcza informację na stronie 
internetowej. 

 
IX. Wymagania dotyczące wadium. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
X. Termin związania ofertą. 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 1 i 5 ustawy). 
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może 
tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie 
dłuższy jednak niż 60 dni.  

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. Odmowa wyrażenia zgody na 
przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

4. 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. 

 
XI. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę.: 

a) formularz ofertowy;  
b) oświadczenie wymienione w rozdziale VII niniejszej specyfikacji;  
c) prawidłowo wypełnione załączniki oraz wszystkie wymagane dokumenty i 

oświadczenia wymienione w rozdziale VII niniejszej specyfikacji.  
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie w formie pisemnej. 
3. Dokumenty dotyczące treści oferty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
4. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dotyczące 
Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczących 
podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), inne niż oświadczenia, o których 
mowa w zdaniu poprzednim składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem.  
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5. Jeżeli zasady reprezentacji wykonawcy nie wynikają między innymi z odpisu z 
właściwego rejestru wymagane jest załączenie aktualnego dokumentu lub jego 
poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela do 
reprezentowania wykonawcy uprawniającego do składania podpisów w imieniu 
Wykonawcy.  

6. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 

7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

(osób) podpisującej ofertę.  
9. Ofertę należy zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej 

rozsypanie się kartek.  
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.  
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
12. Opakowanie i oznakowanie oferty:  

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w 
siedzibie zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Złotowie, al. Piasta 32, 77-400 
Złotów, w sekretariacie I piętro, pokój 102.  

Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy  
(pieczęć). 

OFERTA 
Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych  

NIE OTWIERA Ć PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 
 11 czerwca 2019 r. godz. 1015 

13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili 
ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz.U.2018.419 t.j. z dnia 2018.02.26), jeśli wykonawca w terminie składania ofert 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

14. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w 
trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  

15. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i 
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) 
ich odtajnieniem.  

16. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie 
w trybie art. 90 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie 
w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
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17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o 
wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie 
odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” 
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  

18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 
poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty 
ofert wycofywanych nie będą otwierane.  

19. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 
zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia 
ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.  

20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 
3 ustawy zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy). Wszelkie niejasności i obiekcje 
dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z zamawiającym przed 
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VIII niniejszej SIWZ. 
Przepisy ustawy nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym 
zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

XII. Miejsce i termin składania ofert 
1. Oferty należy składać do dnia 11.06.2019 r. do godziny 10.00 w siedzibie zamawiającego 

tj. w Starostwie Powiatowym w Złotowie, al. Piasta 32, 77-400 Złotów, w sekretariacie I 
piętro, pokój 102. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona wykonawcy bez 
rozpatrzenia.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 
kurierską.  

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.06.2019r. o godzinie 10.15 w siedzibie 
zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Złotowie, al. Piasta 32, 77-400 Złotów, 
sala nr 115. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o 
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.  

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.zlotow-
powiat.pl 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. 
XIII. Opis sposobu obliczania ceny 
1. Wykonawca składa wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 
2. Cena brutto oferty jest sumą ceny netto i kwoty podatku VAT. 
3. Cenę należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu 

cywilnego.  
4. W cenie oferty wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie  elementy składające 

się na realizację usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania oraz wykonanie 
wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 
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5. Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie 
będzie podlegała zmianom. 

6. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 
(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy 
zaokrąglić w górę). 

7. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej 
(złoty polski). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
 

 
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 
ofert 
1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów 

oceny ofert: 
1) Cena – 60 % 

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C): 
najniższa cena ofertowa 

C = ------------------------------------------------- x 100 pkt x 60 % 
cena ofertowa w ofercie ocenianej  
 

2) Okres udzielonej gwarancji – 40% 
 
Sposób przyznania punktów w kryterium „okres gwarancji” (G): 
a) za przedłużenie okresu gwarancji Wykonawcy zostaną przyznane punkty w 

następujący sposób: 
a. okres gwarancji na przedmiot umowy 24 miesięcy – 0 pkt, 
b. okres gwarancji na przedmiot umowy dłuższy od minimalnego o minimum 12 

miesięcy – 20 pkt, 
c. okres gwarancji na przedmiot umowy dłuższy od minimalnego o 24 miesiące – 40 

pkt. 
1) minimalny okres gwarancji na przedmiot umowy wymagany przez Zamawiającego – 

24 miesiące. 
2) maksymalny okres gwarancji na przedmiot umowy: 48 miesięcy od dnia podpisania 

protokołu końcowego odbioru robót. 
3)  jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy od dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót, do oceny ofert w kryterium „okres 
gwarancji” zostanie przyjęty okres 48 miesięcy czyli maksymalny zgodny z żądaniem 
i możliwościami Zamawiającego. 

 
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy 
najkorzystniejszą ofertę. Maksymalnie oferta może otrzymać 100 pkt. 

 
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Wybrany wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.  
2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
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3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są 
zobowiązani dostarczyć zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, 
zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia: 

a) określenie celu gospodarczego,  
b) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu 

pozostałych przy realizacji zamówienia,  
c) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących 

zamówienie, obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia,  
d) zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego.  

4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z 
punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.  

5. Wykonawca ma uprawnienie do zmiany terminu podpisania umowy, nie 
przekraczającego trzech dni roboczych, po zawiadomieniu zamawiającego.  

6. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający będzie mógł wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
1) Zamawiający  będzie wymagał od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, 

złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania 
umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:  
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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.2019.310 t.j. z dnia 2019.02.18.). 

4) Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, 
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach                  

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
5) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu 

Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 
6) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, 

Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

7) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach. 
8) W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w 
szczególności jednoznacznie wynikać:  
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a) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do 
wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, 
na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające 
oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem umowy, 

b) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia.  
9) W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą 
prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane 
zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 

10) Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy 
wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

11) Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy                               
w następujący sposób: 

a) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za  należycie wykonane, 

b) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi – kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 
dni po upływie okresu  rękojmi za wady. 

 
 
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne 
warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od 
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego 
na takich warunkach   
1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 

do siwz.  
2. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych 

w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy). 
 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub 

mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: Rozdział 2 
Odwołanie i Rozdział 3 Skarga do sądu. 

2. Odwołanie przysługuje wobec czynności: 
1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby 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. 
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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. 

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 
XIX. Tryb ogłoszenia wyników postępowania 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi 

wykonawców, którzy złożyli oferty, 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, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;  

d) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów; 
e) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści na stronie 
internetowej www.bip.zlotow-powiat.pl zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej 
oferty zawierające informację, o których mowa w ust. 1 a), d) i e).  

3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
 

XX. Pozostałe informacje 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki:  

a) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,  
b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu,  
c) Załącznik nr 3 – wykaz usług,  
d) Załącznik nr 4 – wykaz osób,  
e) Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, 
f) Załącznik nr 6 – Wzór umowy, 
g) Załącznik nr 7 – Zobowiązanie do oddania zasobów, 
h) Załącznik nr 8 – Warunki techniczne wraz z załącznikami. 

 
XXI. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  
Dane osobowe na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Starostwie 
Powiatowym w Złotowie są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
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fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z 
realizacją w/w rozporządzenia informujemy, że: 
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POWIAT ZŁOTOWSKI - 
STAROSTWO POWIATOWE W ZŁOTOWIE, z siedzibą przy al. Piasta 32, 77-400 
Złotów. 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH. 
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Starostwie 
Powiatowym w Złotowie może się Pani/Pan kontaktować z INSPEKTOREM OCHRONY 
DANYCH Adrianną Sobotka    w następujący sposób: 
- drogą elektroniczną: iodo@zlotow-powiat.pl 
- pisemnie: na adres siedziby Administratora danych. 

3. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 
Artykuł 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 6 
ust. 1 lit. c RODO w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH. 
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH. 
Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych tj. 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. 

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ. 
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 osobowych1, 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO2. 

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. 

7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO. 

                                                 
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 

nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ 
KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH. 
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo 
zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

9. INNE INFORMACJE 
Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą 
też profilowane.  
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
ORO.272.1.2019 
  
 
........................................................................ 
Nazwa Wykonawcy 
 
........................................................................ 
Adres siedziby 
 
........................................................................ 
Nr telefoniczny/fax 
 
........................................................................ 
Adres email 
      Powiat Złotowski- Starostwo Powiatowe 

al. Piasta 32 
77-400 Złotów  

 
FORMULARZ OFERTY 

                          Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług pn. Wykonanie prac geodezyjno-
kartograficznych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków, założeniu baz 
danych geodezyjnej sieci uzbrojenia (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) 
oraz synchronizacji przedmiotowych baz danych z bazami danych istniejącymi w PODGiK w 
Złotowie oraz aktualizacji opisów topograficznych punktów osnowy 3. klasy; Obiekt: obręby 
ewidencyjne Blękwit, Dzierzążenko, Międzybłocie położone w gminie Złotów – obszar wiejski, 
powiat złotowski, woj. wielkopolskie, oferujemy: 
 
1. Zobowiązuję się wykonać usługę, na warunkach określonych w SIWZ za cenę: 
 

cena netto  ......................................... zł 

podatek VAT ..........% ........................ zł 

cena brutto  (wraz z podatkiem VAT)  ..................................................... zł 

(słownie brutto .......................................................................................................), 

 

w tym: 

a) modernizacja ewidencji gruntów i budynków objętych projektem modernizacji:  

cena netto  ......................................... zł 

podatek VAT ..........% ........................ zł 

cena brutto  (wraz z podatkiem VAT)  ..................................................... zł 

(słownie brutto .......................................................................................................), 

 

b) założenie baz danych GESUT i BDOT500:  

cena netto  ......................................... zł 

podatek VAT ..........% ........................ zł 

cena brutto  (wraz z podatkiem VAT)  ..................................................... zł 
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(słownie brutto .......................................................................................................), 

 

c) aktualizacja opisów topograficznych osnowy 3. klasy:  

cena netto  ......................................... zł 

podatek VAT ..........% ........................ zł 

cena brutto  (wraz z podatkiem VAT)  ..................................................... zł 

(słownie brutto .......................................................................................................), 

 

2. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie nie dłuższym niż do 27 marca 

2020r. od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem terminów realizacji poszczególnych etapów, 

wskazanych w rozdziale IV SIWZ. 

3. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

4. Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i terminie 

określonym przez zamawiającego. 

5. Oferujemy udzielenie gwarancji na okres …………… miesięcy od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego. 

6. W przypadku nie wskazania okresu gwarancji - Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje okres 

gwarancji w minimalnym wymiarze wymaganym w siwz. Wykonawca otrzyma wówczas 0 pkt w 

kryterium „okres gwarancji”. 

7. Oświadczam, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych 

części zamówienia:  

 
Lp. Firma (nazwa) podwykonawcy Część (zakres) zamówienia 
1.  

 
 

2.  
 

 

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) 
 
8. Oświadczam, że oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
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Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice 
przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne. 
 

9. Oświadczam, że jesteśmy: 
 

� mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem *  
� dużym przedsiębiorstwem * 

 
* w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców. 
 
Uwaga – w przypadku składania oferty wspólnej powyższe oświadczenie należy złożyć dla 
każdego z wykonawców oddzielnie. 
 

10. Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 

 
11. Oświadczamy, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki  stanowią 

integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

12. Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia: 

1) ................................... 
2) ................................... 
3) ................................... 
4) ................................... 
5) ................................... 
 
 
..............................., dn. ...............................  ..................................................................... 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- 
podpis pełnomocnika wykonawców) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
ORO.272.1.2019 
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Informacje zawarte w oświadczeniu 
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu 
Przystępując do postępowania na:  

Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i 
budynków, założeniu baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia (GESUT) i bazy danych obiektów 
topograficznych (BDOT500) oraz synchronizacji przedmiotowych baz danych z bazami danych 
istniejącymi w PODGiK w Złotowie oraz aktualizacji opisów topograficznych punktów osnowy 3. 
klasy; Obiekt: obręby ewidencyjne Blękwit, Dzierzążenko, Międzybłocie położone w gminie Złotów – 
obszar wiejski, powiat złotowski, woj. wielkopolskie, 
 
Działając w imieniu Wykonawcy: ……………………………………………………….. 

(należy podać nazwę i adres Wykonawcy)  

Oświadczam, że na dzień składania ofert:  
a) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy 
Prawo zamówień publicznych,  
b) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1-8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych,  
c) spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu.  
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych wykluczy: 
1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji 

lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 
2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–
309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,  
c) skarbowe,  
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769). 
3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd 
przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria 
selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia; 

7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje 
poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także 
osoba ZP/08/2016 załącznik nr 2 Strona 2 z 3 wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej 
lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 
postępowaniu; 

9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między 
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych; 
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10. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
11. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 
Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 do 8 ustawy. 
Zamawiający wykluczy wykonawcę:  
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym 

jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 
1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 
r. poz. 615), 

2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy 
wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 

3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w 
relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt2-4 z: zamawiającym, osobami uprawnionymi do reprezentowania 
zamawiającego, członkami komisji przetargowej, osobami, które złożyły oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 
2a - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

4. który, z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał lub nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą 
umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 
ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązanie umowy lub zasądzenia odszkodowania, 

5. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano 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, 

6. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta  
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt. 5, 

7. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa 
pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 
pieniężną nie niższą niż 3000 zł, 

8. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zawodowe, 
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku o którym 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłaty tych należności. 

 

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki 
udziału w postępowaniu dotyczące: 

a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów. 

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
c. zdolności technicznej lub zawodowej.  

Informacja o podmiotach udostępniających zasoby wykonawcy 
(art. 25a ust. 3 pkt. 2 ustawy) 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23  i ust. 5 pkt. 
1-8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów:  

 
Nazwa i adres podmiotu: …………………………………………………………………  
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Zasoby, na które powołuje się Wykonawca:  
……………………………………………………………………………………………… 

(należy wskazać odpowiednie zasoby: zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna)  
 

Informacja o podwykonawcach (art. 25a ust. 5 pkt. 2 ustawy) 
Oświadczam, że na dzień składania ofert następujący podwykonawcy, którzy będą 
uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia nie podlegają wykluczeniu z postępowania:  
 
Nazwa i adres podwykonawcy:  
……………………………………………………………………………………………….  
 

Oświadczenie dotyczące podanych informacji 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji  
 
 
 
 
............................, dn. ......................... 
 
                                                                ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki/ 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
ORO.272.1.2019 
 
 
......................................... 
( pieczęć wykonawcy) 

 
 

Wykaz usług** 
 

 

 
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wykazu usług dowody określające czy te usługi zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca2016r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Poz. 1126) 
** na podstawie  Rozporządzenia  Ministra Rozwoju  z dnia 26 lipca2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Poz. 1126) 
 
 
 
       …….. …….…........................................                                                                    …… ....……………....................................... 
                (miejscowość, data)                                                                             (podpisy i pieczątki osób upoważnionych 
                                                                                                                                                                do podpisania oferty)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp.  Przedmiot usługi Data wykonania 
usługi (od... do ...) 

Wartość usługi Odbiorca usługi 
(Zamawiający) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
ORO.272.1.2019 
 
 
......................................... 
( pieczęć wykonawcy) 

 
 

Wykaz osób** 

 
 Oświadczam, że wykonam zamówienie przy udziale następujących osób: 

Lp 
Imię i 

nazwisko 

Kwalifikacje 
zawodowe / 
informacja o 
posiadanych 

uprawnieniach 

Doświadczenie            
i wykształcenie 
niezbędne do 
wykonania 
zamówienia 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Podstawa 
dysponowania 

osobami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    

** na podstawie  Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Poz. 1126) 

 

 

 
       …….. …….…........................................                                                                    …… ....……………....................................... 
                (miejscowość, data)                                                                             (podpisy i pieczątki osób upoważnionych 
                                                                                                                                                                do podpisania oferty)  
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
ORO.272.1.2019 
 
 
 
......................................... 
( pieczęć wykonawcy) 

 
 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

  
Nazwa Wykonawcy*: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy*:  
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
Oświadczamy, nie należymy do grupy kapitałowej/należymy do grupy kapitałowej* w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów.  
 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
  
 
 
............................, dn. ......................... 
 
                                                                ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki/ 
 
 
 
 * niepotrzebne skreślić  
** niewypełnienie powyższej listy skutkowało będzie przyjęciem oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej 
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Załącznik nr 6 do SIWZ - PROJEKT UMOWY 

ORO.272.1.2019 

 
UMOWA  nr   

 
zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
Niniejsza umowa, zwana dalej „umową” została zawarta w dniu ………………….. …2019 r. 
pomiędzy:  
Powiatem Złotowskim – Starostwo Powiatowe w Złotowie 
z siedzibą: al. Piasta 32,  77-400 Złotów 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w którego imieniu działają: 
                 Ryszard Goławski – Starosta Złotowski 
                 Małgorzata Sameć – Wicestarosta Złotowski,  
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Grzegorza Piękosia 
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiaj ącym”, 
a  
…………………………………………………………………………………….. 
z siedzibą: ……………………………………………………………………….. 
NIP ……………………………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
o  następującej  treści: 

§ 1 
1. W  wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z przepisami 

ustawy      z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 
tekst jednolity ze zmianami)   w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, 
a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace geodezyjno-kartograficzne dotyczące obrębów 
ewidencyjnych: Blękwit, Dzierzążenko, Międzybłocie  położone w gminie Złotów- obszar 
wiejski, powiat złotowski, województwo wielkopolskie  polegające na: 
1)Przeprowadzeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków: 

e) w zakresie danych dotyczących: 
- budynków, 
- obiektów trwale związanych z budynkami, 
- nieruchomości lokalowych, 
- właścicieli budynków i lokali, 
- granic działek zabudowanych, 

   - zmienionych użytków gruntowych i ich oznaczeń dla działek zabudowanych 
f) przetworzenia pozyskanych danych do wymaganego standardu i formatu, opracowanie 

projektu operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, zwanych 
dalej całością prac niezbędnych do opracowania projektu opisowo – kartograficznego oraz 
jego przedstawienia Zamawiającemu celem kontroli i dopuszczenia do wglądu 
publicznego, 

g) przeprowadzenie procedur związanych z wyłożeniem do wglądu osób zainteresowanych 
projektu operatu opisowo – kartograficznego, 

h) wdrożenie wyników modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w tym także 
sporządzenie zawiadomień      o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków 
zawierające wyciągi z wykazów zmian danych ewidencyjnych celem sprostowania działu 
I ksiąg wieczystych, 
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2)Założeniu bazy danych GESUT na cały obszar obrębów ewidencyjnych Blękwit, Dzierzążenko, 
Międzybłocie oraz bazy danych BDOT500 w zakresie obszaru zgodnie z załącznikami nr 1-3  do 
warunków technicznych. 

Celem zamówienia jest założenie baz danych GESUT oraz BDOT500 w zakresie: 

a. Danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) zgodnie z przepisami 
art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 725, tekst jednolity ze zmianami), rozporządzenie Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy 
GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. 2015 poz. 1938); 

b. Danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 
standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) 
zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 
kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725, tekst jednolity ze zmianami), 
rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji         z dnia 2 listopada 2015 r. w 
sprawie baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 
r., poz. 2028), 

c. Synchronizacji baz danych będących przedmiotem zamówienia z bazami danych 
założonymi w PODGiK w Złotowie, w sposób umożliwiający wykonywanie 
poprawnych wydruków map zasadniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w 
sprawie baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 
r., poz. 2028), 

d. Wykonanie analizy dokładnościowej operatów technicznych pozyskanych z PZGiK w 
zakresie danych pomiarowych i obliczeniowych, 

e. Weryfikacja poprawności i zgodności ze schematem aplikacyjnym oraz poprawności 
merytorycznej utworzonych baz danych, 

f. Przekazanie baz danych BDOT500 oraz GESUT celem implementacji ich przez 
Zamawiającego do systemu informacji przestrzennej - GEO-INFO. 

3)Aktualizacji opisów topograficznych punktów osnowy 3. klasy dla obszaru całych obrębów 
ewidencyjnych: Blękwit, Dzierzążenko, Międzybłocie położonych w gminie Złotów – obszar 
wiejski. 

2. Przedmiot  zamówienia podzielony jest na trzy etapy co do terminu ich realizacji: 
a) I etap -  obręby ewidencyjne objęte umową – termin wykonania – 31.10.2019 r. – 
zakres prac wymienionych w §1 ust.1pkt 1 
b) II etap - wyłożenie projektu operatu opisowo – kartograficznego dla obrębów 
ewidencyjnych objętych umową do wglądu osób zainteresowanych i rozpatrzenie uwag 
zgłoszonych do tego projektu- w terminie 70 dni od zakończenia I etapu, 
c) III etap –  obręby ewidencyjne objęte umową – termin wykonania -  27.03.2020 r. – 
zakres prac wymienionych w §1 ust. 1 pkt 2 i pkt 3. 

 
3. Zakres rzeczowy i szczegółowy opis przedmiotu  zamówienia oraz wymagania techniczne  

określają  warunki  techniczne,  stanowiące  załącznik Nr ……….……  do SIWZ. 
 

§ 2 
 
Strony ustalają następujące terminy realizacji prac stanowiących przedmiot umowy: 

1. rozpoczęcie prac przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy, przy 
czym prace dot. etapu I i III  mogą rozpocząć się jednocześnie (rozpoczęcie etapu III nie jest 
uzależnione od zakończenia etapów nr I i II). 

2. zakończenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu 27.03.2020 r. 
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§ 3 

 
1. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek dokonywania bieżących uzgodnień z Powiatowym 

Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Złotowie,.  
2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kompletny operat techniczny dla 

poszczególnych etapów wykonania przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem dokumentacji 
technicznej. Operat skompletowany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz 
ustaleniami wynikającymi z warunków technicznych. 

3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru robót będzie wykonanie  przedmiotu umowy w 
etapach określonych w §1 ust.2. 

4. Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru 
poszczególnych etapów określonych w §1 ust.2 przedmiotu umowy, jednocześnie dostarczając 
kompletny operat techniczny, przy czym Zamawiający w terminie 10 dni roboczych, dokona 
odbioru przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest być przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu 
upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie 
wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym przypadku prawo do zgłoszenia 
swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 

6. Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji robót albo po ich zakończeniu odmówić przyjęcia 
fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z przepisami oraz postanowieniami 
niniejszej umowy. Wszelkie powstałe z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca i to niezależnie od 
kar umownych. 

7. Odbioru prac objętych poszczególnymi etapami określonymi w §1 ust.2  oraz odbioru końcowego 
prac dokona Zespół wyznaczony przez Geodetę Powiatowego. 

8. Z czynności odbioru zostaną sporządzone protokoły zawierające ustalenia dokonane w toku 
odbioru, w tym stwierdzone wady lub usterki.  

9. Projekt operatu opisowo – kartograficznego powstały w wyniku prac geodezyjnych związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków, nie będzie dopuszczony do wyłożenia do wglądu 
publicznego, przed  usunięciem wad lub usterek wykrytych w wyniku kontroli. 

10. Wykonawca może wystawić faktury w wysokości określonej w § 8 ust. 2 dla  etapów : I i III po 
odbiorze wykonanych prac wolnych od wszelkich wad lub usterek, a w razie wad lub  usterek 
stwierdzonych  w protokołach odbioru robót po ich usunięciu.   
Natomiast dla etapu II  po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego 
do wglądu osób zainteresowanych i rozpatrzeniu uwag zgłoszonych do tego projektu. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do czynnego udziału w rozpatrywaniu uwag zgłoszonych do 
projektu operatu opisowo-kartograficznego, powstałego w wyniku prac geodezyjnych 
związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, a także do wykonania prac 
geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w tym projekcie, wynikających z 
uwzględnionych uwag.   

12. Wykonawca,  w przypadku zmiany przepisów prawa zobowiązany jest do stosowania aktualnie 
obowiązujących przepisów i dostosowania do nich całości  prac objętych niniejszą umową. 

 
§ 4 

 
1. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady lub usterki  

    przedmiotu umowy, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający zwraca przedmiot umowy do  

Wykonawcy celem ich usunięcia w terminie 7 dni, 
b) jeżeli Wykonawca zwróci Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie określonym w ust.1 

lit.a niniejszego paragrafu i stwierdzone zostaną nadal występujące wady lub usterki bądź 
zostaną wykryte nowe, przedmiot umowy zostanie ponownie zwrócony do ich usunięcia. W 
tym przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych określonych w 
§12 ust.1 lit.b  licząc od upływu terminu określonego w ust.1 lit. a niniejszego paragrafu, do 
dnia dostarczenia kompletnego przedmiotu umowy wolnego od wszelkich wad lub usterek. 
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c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
- jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,   
  Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie o 20% całości wynagrodzenia 
brutto,         - jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,   
  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. W tym przypadku Wykonawcy nie będzie  
  przysługiwało  wynagrodzenie za wykonaną pracę. 

2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia nadających się do tego wad lub usterek wykrytych                 
i  występujących  w przedmiocie umowy  ze względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o usunięciu 
wad lub usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio 
robót jako wadliwych. 

4. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze i 
przekazaniu przedmiotu umowy do użytkowania, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 9. 

 
§ 5 

 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego 

przedmiotu  umowy. 
2. Zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia właściwej  

organizacji i koordynacji robót poprzez zabezpieczenie pełnego nadzoru wykonawczego. 
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia przez Wykonawcę umów na wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy z podwykonawcami.  
4. Prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy będą wykonywane przy użyciu materiałów, 

maszyn i urządzeń będących w dyspozycji Wykonawcy. 
5. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie terenu na którym wykonywane będą prace 

pod względem bhp oraz ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za 
szkody powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych, 
obejmujących okres od terminu rozpoczęcia prac do terminu ich zakończenia dla następujących 
wypadków, które będą spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy: 

a) szkody w urządzeniach, materiałach i sprzęcie, 
b) szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego, powstałe w związku z wykonaniem 

umowy, 
c) nieszczęśliwe wypadki, 
d) szkody osób trzecich. 

7. Umowy i polisy ubezpieczeniowe będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu do 
wiadomości w terminie do dnia rozpoczęcia robót. 

 
§ 6 

 
Niezależnie od obowiązków określonych w § 5 niniejszej Umowy, Wykonawca przyjmuje następujące 
obowiązki: 

a) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa nad wykonywanymi przez siebie pracami 
objętymi  niniejszą umową, 

b) w przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia przedmiotów, urządzeń bądź materiałów lub ich  
części w toku realizacji zamówienia – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu 
poprzedniego lub wymiany na nowe analogiczne lub zadośćuczynienie w formie pieniężnej 
należących również do osób trzecich. 

 
§ 7 

 
1. Zamawiający jest uprawniony do  kontrolowania postępu i jakości prac oraz formułowania uwag 

i zaleceń. 
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2. Nadzór techniczny wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego może pełnić  
inspektor nadzoru. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o ustanowieniu inspektora 
nadzoru, niezwłocznie po jego wyborze. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do formułowania wniosków dotyczących realizacji zadania 
w zakresie i terminach określonych przez Zamawiającego, bądź inspektora nadzoru. 

 
§ 8 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie  

……………………... brutto , (słownie: …………………………………..) w tym: 
 

d) modernizacja ewidencji gruntów i budynków objętych projektem modernizacji: 
……………….. brutto, (słownie: …………………………….), 

e) założenie baz danych GESUT i BDOT500: ………………....zł brutto, (słownie: 
…………………………………..), 

f) aktualizacja opisów topograficznych osnowy 3. klasy: ………………....zł brutto, (słownie: 
…………………………………..). 

2. Wykonawca za wykonanie: 
a) I etapu przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości 80% łącznego 

wynagrodzenia określonego w ust.1, 
b) II etapu przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości 5% łącznego 

wynagrodzenia określonego w ust.1, 
c) III etapu przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości 15% łącznego 

wynagrodzenia określonego w ust.1. 
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót objętych niniejszą umową                         

i zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkich prac przygotowawczych do wykonania 
niniejszej umowy przez Wykonawcę, koszty związane z odbiorem wykonanych prac, koszty 
wykonania wszelkiej niezbędnej dokumentacji oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy. 

4. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie poprawnie wystawiona faktura VAT  przez Wykonawcę. 
5. Zapłata wynagrodzenia zostanie  dokonana po odbiorze wykonanych prac niezawierających wad 

lub usterek, który stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w 
terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury, w formie przelewu. 

6. Wystawiane faktury powinny zawierać następujące dane : Nabywca : Powiat Złotowski Aleja 
Piasta 32, 77-400 Złotów , NIP 767-15-97-589 , REGON 570799527; Odbiorca : Starostwo 
Powiatowe w Złotowie Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów. 

7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Płatnika. 
 

§ 9 
 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowiące 10 % ceny całkowitej podanej                      

w ofercie zostało wniesione w kwocie ........................ w (formie) ..................................... 
2. 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po ostatecznym 

odbiorze przedmiotu umowy, natomiast pozostałe 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu 
gwarancji. 

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę 
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad lub 
usterek powstałych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie robót, odbioru lub w okresie 
rękojmi lub gwarancji, których Wykonawca nie usunie w terminie określonym w protokole 
stwierdzenia wady lub usterki. O wysokości kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na powyższy 
cel Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie. 
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5. W przypadku roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, których 
wartość przekroczyłaby wysokość wniesionego zabezpieczenia Wykonawca zobowiązuje się do 
pokrycia różnicy z innych własnych środków. 

 
§ 10 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… miesięcznej gwarancji jakości na wykonane usługi 

stanowiącej przedmiot umowy wolnej od wszelkich wad lub usterek, licząc od dnia ich odbioru 
końcowego,  stwierdzonego protokołem odbioru. 

2. Na dzień odbioru końcowego robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu podpisaną przez 
upoważnioną do tego osobę Kartę Gwarancyjną wykonanych robót zawierającą następujące 
warunki: 

a) oświadczenie, że objęty gwarancją przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową, 
zasadami wiedzy i przepisami prawa. 

b) zobowiązanie Wykonawcy  do czynnego udziału w rozpatrywaniu uwag zgłoszonych do 
projektu operatu opisowo – kartograficznego, powstałego w wyniku prac geodezyjnych  
związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych:  
Sokolna, Piecewo, Węgierce,  Bartoszkowo i Płytnica ( III etap prac), a także do wykonania 
prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w tym projekcie, wynikających z 
uwzględnionych uwag, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu 
tego projektu osób zainteresowanych. 

c) zobowiązanie Wykonawcy do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek wykrytych po 
odbiorze, bez względu na koszty z tym związane, doliczając do tego koszty odbioru  i dowozu 
materiałów niezbędnych do usunięcia wad lub usterek, a także naprawienia   poniesionej 
szkody, 

d) zobowiązanie Wykonawcy do naprawy wady lub usterki, niezwłocznie w ciągu 24 godzin od 
jej  zgłoszenia, w przypadku gdy wada lub usterka uniemożliwia zgodne z obowiązującymi 
przepisami użytkowanie przedmiotu umowy, a w pozostałych przypadkach do usunięcia wad 
lub usterek w terminie 21 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o tych wadach lub 
usterkach. W uzasadnionych przypadkach za porozumieniem stron niniejszej umowy, termin 
ten może ulec przedłużeniu.  

e) w przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminach określonych w punkcie d), 
Zamawiający usunie wady lub usterki we własnym zakresie i kosztami obciąży Wykonawcę.  

3. Wzór Karty Gwarancyjnej stanowi  załącznik  do niniejszej umowy.   
4. Nie wydanie przez Wykonawcę karty gwarancyjnej Zamawiającemu w terminie określonym                   

w ust. 2 niniejszego paragrafu skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 40%  
łącznej ceny umownej wymienionej w § 8 ust. 1. 

5. Wykonawca oświadcza, że objęty gwarancją przedmiot umowy został wykonany zgodnie                   
z umową, zasadami wiedzy i przepisami prawa. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające 
wartość użytkową wykonanych prac. 

7. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 

 
§ 11 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

 
a) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 
b) jeżeli Wykonawca nie rozpocznie prac w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy, 
c) jeżeli Wykonawca wykonuje prace złej jakości i pomimo wezwania nie nastąpi poprawa w 

tym zakresie, 
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d) jeżeli Wykonawca przekroczy termin realizacji któregokolwiek etapu przedmiotu umowy i nie 
dostarczy kompletnego operatu technicznego w ciągu 30 dni,  licząc od upływu terminów 
określonych w §1 ust.2, 

e) jeżeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub usterek w terminie 30 
dni, licząc od upływu terminu określonego w § 4 ust.1 lit. a, 

f) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
g) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy 

2. Z prawa odstąpienia od umowy z powodu zaistnienia chociażby jednej  z przyczyn 
wymienionych w ust.1, niniejszego paragrafu Zamawiający skorzysta w terminie 30 dni od 
stwierdzenia przyczyny odstąpienia. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§ 12 
 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy w formie kar umownych w wysokości: 
a) 0,5 % wynagrodzenia  przypadającego za wykonanie każdego z etapów przedmiotu umowy, 

za każdy dzień opóźnienia któregokolwiek z etapów, o których mowa  w §1 ust.2 
b) 1 % wynagrodzenia przypadającego za wykonanie każdego etapu  przedmiotu umowy, za 

każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w trakcie odbioru 
poszczególnych etapów, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,  

c) w sytuacji odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, o których mowa w § 11 
ust. 1 lit  c, d i e, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 15 % łącznego 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1. 

2. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia prac przez okres dłuższy niż 7 dni,  z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od umowy, a Wykonawca zapłaci 
zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia  brutto, o którym 
mowa w § 8 ust. 1. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego mu 
wynagrodzenia. 

4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy powstała szkoda przewyższać będzie wysokość 
zastrzeżonej kary umownej, może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 13 

 
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymienione w ust.2 niniejszego paragrafu wymagają 

zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez obie strony, pod 
rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty w zakresie zmiany terminu realizacji poszczególnych etapów przedmiotu umowy 
w przypadku: 

1) wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy skutkujących niemożliwością 
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 

2) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, 
3) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie 

treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 
4) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac 

zgodnie  z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów, 
5) konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym, 

którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 
przewidzenia, jeżeli: 
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od 

zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich 
kosztów, 
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b) prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania 
zamówienia dodatkowego. 

3. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w ust. 2 niniejszego 
paragrafu, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej niż o czas trwania tych okoliczności. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty w zakresie zmian ceny wynagrodzenia brutto: w przypadku zmiany stawki 
podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia, w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia uwzględniając zmiany stawki 
podatku VAT – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki 
podatku VAT jeszcze nie wykonano. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty w zakresie zmiany zabezpieczenia umowy. 

6. Integralnymi częściami niniejszej umowy są: oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 
 

§ 14 
 

Wykonawca oświadcza, że znane mu są przepisy o ochronie danych osobowych a otrzymane dane 
osobowe wykorzystane zostaną jedynie do realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą udostępniane 
osobom trzecim. 
 
 

§ 15 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 
i ustawy prawo zamówień publicznych. 

 
 

§ 16 
 

Właściwym do rozpoznania sporów mogących wyniknąć na tle realizacji umowy jest sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
 

§ 17 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający:                    Wykonawca: 
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                                                                                         Załącznik do umowy  nr   
 
 

Złotów, dn. ……………………. 

KARTA  GWARANCYJNA 

Dotycząca umowy nr ……………………. o wykonanie usług geodezyjno- kartograficznych,  
zawartej pomiędzy……………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”, a Powiatem Złotowskim – Starostwo Powiatowe  w Złotowie 
zwanym dalej „Zamawiającym” 

     Przedmiot umowy: „Wykonanie prac geodezyjno- kartograficznych polegających na modernizacji 
ewidencji gruntów i budynków w zakresie  budynków, obiektów trwale związanych z budynkami, 
nieruchomości lokalowych, właścicieli budynków i lokali, granic działek zabudowanych i ich 
zmienionych użytków gruntowych   oraz założenie baz danych: GESUT i BDOT500 i  aktualizacja 
opisów topograficznych osnowy 3. klasy, dla obrębów ewidencyjnych : Blękwit, Dzierzążenko, 
Międzybłocie  położone w gminie Złotów - obszar wiejski, powiat złotowski, województwo 
wielkopolskie. 
 
Gwarancji udziela się na okres ………… miesięcy, liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 

Ogólne zasady gwarancji 

1. Wykonawca udziela gwarancji  na okres …….. miesięcy,  liczone od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego. Wykonawca oświadcza, że objęty gwarancją przedmiot umowy został 
wykonany zgodnie z umową, zasadami wiedzy  i przepisami prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się  do czynnego udziału w rozpatrywaniu uwag zgłoszonych do 
projektu operatu opisowo – kartograficznego, powstałego w wyniku prac geodezyjnych 
związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych:  
Blękwit, Dzierzążenko, Międzybłocie, a także do wykonania prac geodezyjnych niezbędnych do 
wprowadzenia zmian w tym projekcie, wynikających z uwzględnionych uwag, w terminie 15 dni 
roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych  tego projektu. 

3. Wykonawca   zobowiązuje się  do usunięcia wad lub usterek, bez względu na koszty z tym 
związane, doliczając do tego koszty odbioru  i dowozu materiałów niezbędnych do usunięcia wad 
lub usterek, a także naprawienia   poniesionej szkody, 

4. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy wady lub usterki, niezwłocznie w ciągu 24 godzin od jej  
zgłoszenia, w przypadku gdy wada lub usterka uniemożliwia zgodne z obowiązującymi 
przepisami użytkowanie przedmiotu umowy. 

5. W pozostałych przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub usterek w 
terminie 21 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o tych wadach lub usterkach. W 
uzasadnionych przypadkach za porozumieniem stron niniejszej umowy, termin ten może ulec 
przedłużeniu.  

6. W przypadku nie usunięcia wad  w terminie określonym w punkcie  4 i 5, Zamawiający usunie 
wady lub usterki we własnym zakresie i kosztami obciąży Wykonawcę.  

7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z wyłącznej winy użytkownika oraz uszkodzeń 
mechanicznych nośnika. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
ORO.272.1.2019 
 

ZOBOWI ĄZANIE 
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonana zamówienia 

 
Ja, niżej podpisany ……………………….……………..…………………..…………….  

(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 
działając w imieniu i na rzecz: 
 
…………………………….………………………………….……………………….……… 

(nazwa i adres  Podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 
 
zobowiązuję się do oddania na podstawie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) nw. zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia: 
………………………………………………………………………………………………… 

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia, 
zdolności finansowe lub ekonomiczne) 

do dyspozycji Wykonawcy: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa Wykonawcy składającego ofertę) 
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: 
 

„Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków, założeniu baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia (GESUT) i bazy danych 

obiektów topograficznych (BDOT500) oraz synchronizacji przedmiotowych baz danych z 
bazami danych istniejącymi w PODGiK w Złotowie oraz aktualizacji opisów topograficznych 
punktów osnowy 3. klasy; Obiekt: obręby ewidencyjne Blękwit, Dzierzążenko, Międzybłocie 

położone w gminie Złotów – obszar wiejski, powiat złotowski, woj. wielkopolskie”. 
 
Ponadto oświadczam, iż: 
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie :  

…………………………………………………………………………………………………. 

 
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

c) okres wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie wynosił:  

…………………………………………………………………………………………………. 

d) zrealizuję następujący zakres usług (w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane): 

……………………………………………………………………………………. ……………. 
 
 
…………………………………………..       ……….………………..………………………… 
(miejsce i data złożenia oświadczenia)                 (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego 
do dyspozycji zasoby) 


