Biaiystok, ..),h.... czerwca 2o2o r.
DGE-I.277.3.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WIENIA

(zwana dalej ,,S|WZ")
na uslugq pn.:

,,Cytryzaqa dokument6w w postaci nieelektronicznej wchodzqcych w sktad operat6w technicznych
do postaci dokument6w elektronicznych, w celu utworzenia pnestrzennego rejestru dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej w bazie danych systemu teleinformatycznego TurboEwid"

I. NAZWA IADRES ZAMAWIAJ{CEGO:

Miasto Bialystok
ul. Slonimska L

15-950 Biatystok
SprawQ prowadzi:

Urzqd Mie.iski w Bialymstoku
Departament Geodezji
ul. Slonimska 212, L5-O28 Biatystok
tel. +48 85 869 63 00, fax +48 859 53 17

ds@um.bialvstok.pl. www.bip.bialystok.pl
osoby do kontakt6w:
w sprawach merytorycznych: Szymon Pawlowski, tel.85 869 6308,

- w

sprawach proceduralnych: Zofia Orzelowska,

tel. 85 869 6329, Joanna

Pierikowska,

tel. 85 869 69 32.

pzetarg nieograniczony o warto6ci n ieprzekraczajqcej kwot okreSlonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam6wiei publicznych.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wied publicznych (Dz. U. z 2019 r

ll.

TRYB POSTEPOWANIA:

poz. 1843), zwana dale.j ,,ustawE Pzp"

Zamawiajacy przewiduje stosowanie procedury ,,odwr6conej",

o kt6rej

mowa

w art. 24aa ust.

1

ustawy Pzp.
Zamawiajqcy nie dopuszcza mo2liwosci skladania ofert przy uiyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej
III. PRZEDMIOT ZAM6WIENIA:

1.

Przedmiotem zam6wienia jest cyfryzacja analogowych material6w paistwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, tj. operat6w technicznych dla obszaru 14 obreb6w
m. Bialegostoku rozumiana jako przetworzenie do postaci cyfrowel dokumentacji lr6dlowej
wchodzqcych w sklad operat6w technicznych, umieszczenie na tych dokumentach identyfikatora
zgodnego z rozporzqdzeniem PZGiK, opisanie ww. dokument6w metadanymi oraz zgromadzenie
ich w repozytorium o strukturze wskazanej przez Zamawia.iacego.

1)
2)
3)

2.

Szacunkowa iloii operat6w technicznych podlegajqcych opracowaniu - okolo 5 800 sztuk.
Szacunkowa liczba metr6w bie2qcych dokument6w wynosi ok. 62 metry bie2Qce.
Szacu nkowa liczba stron do skanowania w przeliczeniu na format 44 (dokumenty do skanowania
mogq byi w formatach A-3 iwiqkszych) wynosi okolo 360 000 szt.

Szczeg6lowy

opis przedmiotu zam6wienia oraz zakres prac okredlalq Warunki

stanowiace zalacznik nr 8 do SIWZ.
1

Techniczne

3.

Zamawiajqcy rozszerza okres rqkojmi za wady przedmiotu zam6wienia na minimalny wymagany
okres 3lat (wskazany w ofercie okres rqkojmi podlega ocenie zgodnie z formutq wskazanq
W ROZdZ. XIX,,OPIS KRYTERI6W ISPOSOBU OCENY OFERT,').

Nazwa i kod zgodnie ze wsp6lnym slownikiem

79999100-4
77252000-6

- uslugi skanowania
- uslugi komputerowe

zam6wie

(CPV):

w zakresie archiwizowania

IV. TERMIN WYKONANIA ZAM6WIENIA

Terminy wykonania zm6wienia: do dnia 20 listopa da 2O2O t.
V. WARUNKI UDZIAI.U W POSTEPOWANIU:

1.

O udzielenie zam6wienia mogE ubiegai sie wykonawcy, kt6rzy spelniajQ warunki dotyczqce:

1)

2)
3)

kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okre5lonej dzialalnoici zawodowej,
to z odrqbnych pzepis6w - nie dotyczy

o ile wynika

sytuacji ekonomicznej lub finansowej- nie dotyczy
zdolnoSci technicznej lub zawodowej:
w celu potwierdzenia spelniania warunku wykonawca winien wykazai:
a) wykonanie nie wcze6niej nii w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania
ofert w niniejszym postqpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalno(ci .lest kr6tszy w tym okresie,2 zam6wie6, obejmujacych prace polegajEce na digitalizacji (skanowaniu)
paristwowego zasobu geodezyjnego
kartograficznego do systemu ulatwiajEcego
paristwowego zasobu geodezyjnego
dokumentami
zarzqdzanie
ewldencjonowanie

i

i

b)

i kartograficznego kaide o wartosci nie mniejszej nii 200 000,00 zl brutto.
osoby skierowane do realizac.ji zam6wienia:

min. 2 osoby posiadajqce uprawnienia geodezyjne z zakresu 1, 2 - w rozumieniu ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz. U. z 7O7O r. poz.276, z poin. zm.l.

2.

Zaslrzeienie.
1) WartoSci pienie2ne wskazane

w dokumentach, majEce na celu wykazanie spelniania przez
wykonawc6w warunk6w udzialu w postqpowaniu dotyczqcych zdolno(ci technicznej

2)

lub zawodowel podane w walutach obcych, zamawiajqcy przeliczy na zlote polskie wg Sredniego
kursu walut NBP z dnia opublikowania ogloszenia o niniejszym postQpowaniu w Biuletynie
Zam6wieri Publicznych.
W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sie o udzielenie zam6wienia warunek udzia'lu
w postepowaniu w zakresie zdolno6ci technicznej lub zawodowe.l okre5lony w pkt 3) lit. a) SIWZ
zostanie uznany za spelniony, .le2eli jeden z czlonk6w konsorcjum spelni postawiony warunek
w wymaganym zakresie (zapis stosuje siq odpowiednio do innych podmiot6w).

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA:

1.
2.

art.24 ust. 1 ustawy Pzp
podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
ZamawialEcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na
Z postqpowania wyklucza siq wykonawc6w w przypadkach okre6lonych w

VII.

1.
2.

W

CELU WSTEPNEGO POTWIERDZENIA 2E WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU

ORAZ SPETNIA WARUNKI UDZIAI.U W POSTEPOWANIU WYKONAWCA SKTADA (DO OFERTY):
oSwiadczenie wstepne Wykonawcy - na lub wg zalEcznika nr 2 do Slwz,
Dokumenty, w szczeg6lnosci zobowiazania innych podmiot6w do oddania wykonawcy do dyspozycji

niezbednych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia,
ppkt 3 S|WZ - je2eli dotyczy.

2

o kt6rych mowa w

Rozdz. Xl

pkt

2

VIII.

1.

WYKAZ OSWIADCZET( LUB DOKUMENTdW, SKTADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSIqPOWANIU

NA WEZWANIE ZAMAWIAJ ACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI
W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP (dot. oferty nojwyiej ocenionej)i
Wykonawca sklada:

-

,O

KToRYCH MOWA

odpis z w{aSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoici gospodarczej,
je2eli odrqbne przepisy wymagajE wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt L ustawy Pzp,
Uwogo: W przypodku wykonowcy zorejestrowonego w polskim Krojowm Rejestne Sqdowym lub
polskiej Centrolnej Ewidencji lnformocji
Dziololnolci Gospodorczej, zomowiojqcy
potwierdzenio
podstow
podstowie
dlo
broku
wykluczenio no
ort. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp,
skorzysto z dokument6w znojdujqcych siq w og6lnie dostqpnych bozoch donych.

i

2.

o

Dokumentypodmiot6wzagranicznych:
le2eli wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 1- sklada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub mie.jsce zamieszkania, potwierdzalqce, 2e nie otwarto
jego likwidacji, ani nie ogloszono upadlo!ci - wystawiony nie wcze6niej ni2 6 miesiqcy przed uptywem

terminu sktadania ofert.
Je2eli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania

ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje siq dokument6w, o kt6rych mowa powyzej,
zastqpuje siq je dokumentem, zawierajEcym odpowiednio oiwiadczenie wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o5wiadczenie osoby,

ktorej

dokument mial dotyczyi, zlo2one przed notariuszem lub przed organem sqdowym,
administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wladciwym
ze wzglqdu na siedzibq lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tel osoby wystawionym nie wcze6nie.j ni2 6 miesiqcy przed upiywem terminu skladania ofert.

W przypadku wqtpliwo6ci co do tre6ci dokumentu zlo2onego przez wykonawcq, zamawiaiqcy mo2e
zwr6cii siq do wlaiciwych organ6w odpowiednio kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6re.l dokument dotyczy, o udzielenie
niezbqdnych informacli dotyczEcych tego dokumentu.

3.

Zamawiajacy 2qda od wykonawcy, kt6ry polega na zdolnoiciach lub sytuacji innvch podmiot6w
na zasadach okreslonych w aft.22a ustawy Pzp, peedstawienia w odniesieniu do tych podmiot6w
dokumentu wymienionego w pkt 1. Zapisy w pkt 2 stosuje siq odpowiednio.

IX.

WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTdW SKTADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA
WART. 25 UST. l PKT l USIA]dfY PZP (dot. oferty nojwy1ej ocenionej):
W zakresie warunku dowczaceso zdolno(ci techn icznei lub zawodowei
1. wykaz os6b skierowanych przez wykonawcq do realizacji zam6wienia publicznego, w szczeg6lnosci
odpowiedzialnych za Swiadczenie us'lug, wraz z informac.jami na temat ich uprawnieri niezbqdnych
do wykonania zam6wienia publicznego, a tak2e zakresu wykonywanych przez nie czynno5ci oraz
informacjE o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub wg zal. nr 5 do SIWZ).

2.

wykaz uslug wykonanych,

w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu

sktadania ofert,

je2eli okres prowadzenia dzialalno5ci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoSci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych ustugi zostaly wykonane (na lub wg. zal.
nr 6 do SIWZ), oraz zalAczeniem dowod6w okreSla.jqcych czy te uslugi zostaty wykonane nale2ycie,

a

przy czym dowodami, o kt6rych mowa, sq referencje bqd2 inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz kt6rego uslugi byiy wykonywane, a je2eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskai tych dokument6w - oiwiadczenie wykonawcy.

3

X.
XI.

W POSTEPOWANIU
, O KT6RYCH MOWA

WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW SKTADANYCH PRZEZ WYKONAWCE

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI
W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAII{I( PZP (dot. oferty nojwyZej ocenionej) - nie dotyczy
INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W ROZOZIALACH VII-X

przvpadku wvkonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia w celu
potwierdzenia, 2e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu
w postepowaniu, naleiy zlo2y6:
1) o3wiadczenie, o kt6rym mowa w rozdz. Vll pkt 1 SIWZ, czyli o(wiadczenie wstqpne (na lub wg
zalqcznika nr 2 do SIWZ) - sklada ka2dv z Wykonawc6w - do ofe rty,
2) dokument, o kt6rym mowa w rozdz. Vlll pktLS|WZsklada ka2dy z Wvkonawc6w - na wezwan ie
Zamawiajqcego ( ofe rto oce n iono n ojwyiej ),
3) dokumenty, o kt6rych mowa w rozdz. lX SIWZ sklada odpowiednio Wvkonawca,
kt6ry wykazuje spelnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w rozdz.
V SIWZ - na wezwanie Zamawiajqcego (oferto oceniono nojwy1ej);
W przypadku, gdv Wvkonawca, w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu
w postqpowaniu, polega na zasobach innych podmiot6w, Wykonawca zobowiqzany jest:
L) zamieScii informacje o tych podmiotach we wstqpnym oswiadczeniu Wykonawcy, skladanym
na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczqcym spelnienia warunk6w udziatu
w postqpowaniu i niepodlegania wykluczeniu - w zalaczniku nr 2 do SIWZ,
2) zlo2y6 o(wiadczenie, 2e w stosunku do podmiotu, na kt6rego zasoby powoluje siq w niniejszym
postqpowaniu, nie zachodzq podstawy wykluczenia z postqpowania - w zalEczniku nr 2 do SIWZ,
3) zlo2yt dokumenty, w szczep6lno 6ci zobowi zanie innych podmrot6w do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia - na lub wg zal. nr 4
do SIWZ), kt6re okre6laJE w szczeg6lno6ci:
a) zakres dostqpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu,
b) spos6b wykorzystania zasob5w innego podmiotu, przez wykonawcq, przy wykonywaniu

1. W

2.

c)
d)

zam6wienia publicznego,
zakres iokres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia publicznego,
czy podmiot, na zdolnoSciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w
postqpowaniu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
udzialu
doiwiadczenia, zrealizuje uslugi, ktdrych wskazane zdolno(ci dotyczq.

w

W

odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doSwiadczenia, wykonawcy mogl polegai na zdolnoSciach innych podmiot6w, ie6li podmioty
te zrealizuia robotv budowla ne lub uslusi. do realizacii kt6rvch te zdolno6ci sa wvmasane

3.

Wykonawca (przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia ka2dy
wykonawca), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowe.j informacji z otwarcia
ofert, przekazuje Zamawia.jEcemu oSwiadczenie o pnynalezno6ci lub braku przynaleino6ci
do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi
wykonawcami, kt6rzy zloiyli oferty w tym postqpowaniu - Zalqcznik nr 3 do SIWZ.
W przypadku przynaleino6ci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moie zloiy{ wraz
z o6wiadczeniem, dokumenty bqdl informacje potwierdzajEce, 2e powiqzania z innym wykonawcq
nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postQpowaniu.

l

XII. PODWYKONAWCY

1.
2.

ZamawiajQcy 2Eda wskazania przez wykonawcq czqici zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierza
powierzyi podwykonawcom i podania przez wykonawcq firm podwykonawc6w.
)eieli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby wykonawca
powolywa'l siq, na zasadach okre(lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania

warunk6w udzialu w postgpowaniu, wykonawca .jest obowiqzany wykazai zamawiajqcemu,
i2 proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu

4

nie mniejszym ni2 podwykonawca, na kt6rego zasoby wykonawca powolywal sie w trakcie
postqpowania o udzielenie zamowienia.

xilr. sPos6B PoRozuMrEWANtA stE ZAMAWrp.,AcEGo z wYKoNAWcAMT
1. W postqpowaniu o zam6wienie komunikacja miedzy ZamawiajEcym a Wykonawcami odbywa siq
za poirednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe, osobi6cie, za po6rednictwem poslarica, faksu lub drogq elektronicznq (mail):

1) adres do

2.
3.

2)
3)

korespondencji: Urzad Miejski

w

Bialymstoku, Departament Geodezji,

ul. Slonimska 2/2, 15-028 Bialystok, pok6j nr 106 (sekretariat),
nr faksu: 85/ 869 63 77,
adres poczty elektronicznej e-mail:dg@um.bialvstok.ol

Jeieli zamawiajqcy lub wykonawca przekazujq o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogq elektronicznq, ka2da ze stron na 2qdanie drugiel niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania,
Wykonawca mo2e zwracai siQ do zamawiajqcego o wyjasnienia dotyczEce treici SIWZ. Zamawiaiecy
zgodnie z art. 38 ust. l pkt 3 ustawy Pzp, udzieli wyjasnieri nie p6iniej nii na 2 dni pzed uplywem
terminu skladania ofert pod warunkiem,2e zapytanie wplynqlo do zamawiajqcego nie p6iniej
ni2 do kodca dnia, w kt6rym uptywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Tre6i zapytad
wraz z wyja(nieniami zamawiajEcy przeka2e wykonawcom, kt6rym przekazal SIWZ, bez ujawniania
lr6dla za pyta n ia i zam ieici na stron ie nternetowe.i : WwllotLqiglyglgk-gl
W uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu skladania ofert, zamawiajqcy mo2e zmienii
tre66 SIWZ. Dokonanq zmianq treSci SIWZ zamawia.lqcy udostqpnia na stronie internetowe.,.
i

4.

XIV, ZAMAWIAJACY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM
XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.
2.

Wykonawca jest zwiazany ofertE do uptywu terminu, kt6ry trwa 30 dni.
Bieg terminu zwiEzania ofertq rozpoczyna siq wraz z uptywem terminu skladania ofert.

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1.

Dokumenty zawarte w ofercie:

1)

2)
3)
4)

2.
3.
4.

formularz ofertowy (na lub wg zal. nr 1 do SIWZ),
pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajEcy uprawnienie do podpisania oferty,

oswiadczenie wstepne Wykonawcy (na lub wg zal. nr 2 do SIWZ),
dokumenty innego podmiotu, w szczeg6lno$ci zobowiazanie (ie|eli wykonowco, dlo wykozonio
spelnienio worunk6w udziolu w postqpowoniu, polego no zosoboch innego podmiotul - zalqcznik
nr 4 do S|WZ - oraz dokumentv potwierdza iace. 2e osoba Dod oisuiac a ninieisze zobowlazanie,
est u rawn ton do dzlalania w imieniu odmiotu trzeci
Wykonawcy muszE przedstawii treii oferty odpowiada.iEcq treici SIWZ.
Wykonawca ma prawo zto2y6 tylko jednq ofertq.
Oferta powinna byi napisana w jqzyku polskim, czytelnQ technikq oraz podpisana przez osobq
upowaznionE do reprezentowania wykonawcy na zewnqtrz izaciQgania zobowiqzari w wysokodci
odpowiadajqcej cenie oterty.

5.

6.

7.

Formularz ofertowy oraz o(wiadczenie wstqpne sklada siq pod rygorem niewa2no6ci w formie
pisemnej opatrzonej wlasnorqcznym podpisem.
Pelnomocnictwo dotyczEce wykonawcy do podpisania oferty oraz pelnomocnictwa dotyczqce
innych podmiot6w do podpisania dokument6w (w tym zobowiqzania) dotyczqcych te8o podmiotu,
powinny byi dolaczone do oferty, o ile upowa2nienia nie wynikajE z innych dokument6w skladanych
w postqpowaniu. Pelnomocnictwa powinny byi p rzedstawione w formie orvsinatu lub notarialnie
oiwiadczone ko ii
Dokumenty i oSwiadczenia sktadane przez wykonawcq na wezwanie zamawiajqcego w celu
potwierdzenia okoliczno6ci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1, dokumenty innego podmiotu,
5

w

szczeg6lno6ci zobowiqzanie, oSwiadczenie o przynale2no5ci lub braku przynale2noSci do tej
samejgrupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp sktadane sE w oryginale
lub kopii po$wiadczonej za zgodnoSi z oryginalem.
Po(wiadczenia za zgodno(i z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na kt6rego
zdolno5ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie
zam6wienia publicznego w zakresie dokument6w lub o6wiadczeri, kt6re kazdego z nich dotyczq.
PoSwiadczenie za zgodno6i z oryginalem nastqpu je przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
oSwiadczenia, sporzqdzonych w postaci papierowej, wlasnorqcznym podpisem.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekScie oferty muszE byi parafowane wtasnorqcznie przez osobq
podpisujqcq ofertq.

8.

9.

11. Ofertq nalezy zloiyc

w jednej kopercie oznakowanej

nazwQ wykonawcy oraz zaadresowanej

i podpisanej w spos6b nastqpujqcy:

Urzqd Miejski w Biatymstoku, Biuro Zam6wierar Publicznych
ul. Slonimska 1, 15-950 Biatystok

Oferta w postqpowaniu na:
,,Cyfryzaqa dokument6w w postaci nieelektronicznej wchodzqcych w sktad operat6w technicznych

do postaci dokument6w elektronicznych, w celu utwozenia pzestzennego rejestru dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej w bazie danych systemu teleinformatycznego TurboEwid"
Nie otwierai przed dniem: 03 I Al I ZOZO r. do godz. 13:00

12. Wykonawca mo2e, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmienii lub wycofai ofertq.
13. Oferty, oraz wszelkie oiwiadczenia i zaSwiadczenia dolqczone do niej sq jawne w trybie art. 96
ust. 3 ustawy Pzp, z wyjqtkiem informacji stanowiqcych tajemnicq przedsiqbiorstwa w rozumieniu

przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca sktadajqc ofertq zastrzegl
w odniesieniu do tych informacji, ze nie mogq byi one udostqpnione oraz wykazal, iz zastrzezone
informacje stanowiq tajemnicq przedsiqbiorstwa. lnformacje zastrze2one powinny byi w spos6b
trwaty oddzielone i oznaczone jako czq5i niejawna oferty.
Uwaga:

Wykonawca zastzegajqc tajemnicq przedsiqbiorstwa zobowiqzany jest wykazai, tzn. udowodni(
w zlo2onej ofercie, i2 zastzeione informacje stanowiq tajemnicq pzedsiqbiorstwa, np. poprzez
zalqczenie pisemnego uzasadnienia, ewentualnie dowod6w.
Samo zabezpieczenie informacji poprzez wlo2enie do oddzielnej koperty i oznaczenie jako czq6i
niejawna oferty nie jest wystarczajqce do uznania pnez zamawiajqcego, 2e wykonawca wykazal
dzialania jakie podjql w celu zachowania poufnoSci.

14. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem oferty.
15. Skladanie ofert przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siQ

o

udzielenie zam6wienia
(dotyczy wsp6lnik6w spotki cyrilnej oraz konsorcjum):
1) wykonawcy mogq wsp6lnie ubiegai siq o zam6wienie publiczne; w takim przypadku wykonawcy
ustanawiajq petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia

albo do reprezentowania

2l

w

postqpowaniu

i

zawarcia umowy

w

sprawie zam6wienia

publicznego (pelnomocnictwo nale2v dolaczvi do ofertv),
dokument petnomocnictwa okre5lajqcy jego zakres powinien

byi przedto2ony w oryginale
lub kopii potwierdzonej za zgodno(i z oryginatem przez notariusza i podpisany przez
mocodawcq (osobq fizycznq lub osoby reprezentujEce osobq prawnq),

3) wszelka korespondencja

oraz rozliczenia dokonywane bgdq wylqcznie

wystqpujqcym jako reprezentant pozostatych

6

-

pelnomocnikiem,

z

podmiotem

4)

wypelniajEc formularz ofertowy oraz inne dokumenty powolujqce siq na ,,wykonawcq"
w miejscu ,,nazwa i adres wykonawcy" nale2y wpisai dane dotyczAce wykonawc6w wsp6lnie
biegajqcych siq o zam6wienie,
wykonawcy ponoszE solidarnq odpowiedzialno(i za wykonanie umowy.
u

5)

XVII. MIEJSCE ORAZTERMIN SKTADANIA IOTWARCIA OFERT
1. Ofertq naleiy zloiyi w siedzibie ZamawiajEcego, tj.: Unld Miejski w Biavmstoku, Biuro Zam6wieri
Publicznych, ul. Slonimska 1, do dnia 0.b. l.Q.LlzoZor.dogodz. 12:00
Z uwagi na ogloszony stan epidemii, ZamawiajAcy preferuje pzeslanie ofert za posrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
DorQczenie oferty do innego miejsca ni2 wskazane nie jest r6wnoznaczne ze z'loieniem oferty
w spos6b skuteczny. Oferty otrzymane przez ZamawiajQCego po terminie zostanE zw16cone.
Bialymstoku,
Unad Miejski
siedzibie Zamawiajqcego,
Otwarcie ofert nastqpi
ul. Slonimska 1, sala nr 10 w dniu.Ql / P.] /2020 t o godz. 13:00
otwarcia bqdzie dostepna na stronie:
Otwarcie ofert jest jawne. Transmisja on-line

w

2.

tj.:

w

z

3.

4.

httos://www.voutube.com/chan nel/UCnDEoM RwKf r5zoH 1HM9KM5s
Przed otwarciem ofert zamawialAcy podaje kwote, lakq zamierza przeznaczy( na sfinansowanie
zam6wienia.
Podczas otwarcia ofert podaje siq imie i nazwisko, nazwq (firmq) oraz adres (siedzibe) wykonawcy,
kt6rego oferta jest otwierana, a tak2e informacje dotyczQce ceny oferty oraz pozostalych kryteri6w

oceny ofert.

5.

Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajqcy zamieszcza na stronie internetowej informacje,
o kt6rych mowa w pkt 3 oraz kwotQ przeznaczonE na sfinansowanie zam6wienia.

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.
2.
3.
4.
5.

Cena oferty powinna obejmowai pelny zakres uslug okre6lonych w rozdz. lll SIWZ oraz
w zalqcznikach i uwzglqdnia6 wszystkie koszty zwiAzane z wykonaniem przedmiotu zam6wienia.
Cena ma byi wyra2ona w zlotych polskich brutto z uwzglqdnieniem nale2nego podatku VAT.
Ceng oferty nale2y podai z dokladno6ciq do dw6ch miejsc po przecinku.
Dla por6wnania ofert zamawiajQcy pzyjmuje cenq ofertowq brutto, okredlonq w formulazu
ofertowym.
W wyniku nieuwzglqdnienia okolicznoici, kt6re mogq wplynqi na cenq przedmiotu zam6wienia,
Wykonawca ponosii bqdzie skutki blqd6w w ofercie. Wykonawca powinien zapoznai siq
z przedmiotem zam6wienia w celu skalkulowania ceny oferty z naleiytE starannoiciE.
Je2eli ztozona zostanie oferta, kt6rej wyb6r prowadzii bqdzie do powstania u ZamawiajEcego
obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, ZamawiajAcy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towa16w i ustug, kt6ry miatby
obowiqzek rozliczyi, zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladajqc ofertq, informule
Zamawrajqcego, czy wyb6r oferty bQdzie prowadzii do powstania u Zamawiajqcego obowiEzku
podatkowego, wskazujqc nazwq (rodzaj)towaru lub uslugi, ktdrych dostawa lub Swiadczenie bqdzie
prowadzii do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartoii bez kwoty podatku.

XIX. OPIS KRYTERIoW I SPOSOBU OCENY OFERT
Przy wyborze oferty Zamawialacy bqdzie siq kierowal nastqpu.iEcymi kryteriami i ich znaczeniem

1.

1)

2)

cena ofertowa (Co) -waga kryterium 50%,
rekojmia (R) - waga kryterium 40%.

gdzie:1%=1Pkt

Ad

1.) Zamawialqcy dokona oceny ztoionych
nastepujEcego wzoru:

ofert

(C min/Co) x 60
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w

pkt

kryterium ,,cena ofertowa" wedtug

gdzie:
C min

Co

-

-

najni2sza cena spo6r6d ofert nieodrzuconych

cena oferty badanej

Za kryterium ,,cena ofertowa" wykonawca moie otrzymad maksymalnie 60 pkt.

Ad 2) ZamawiajEcy dokona oceny zto2onych ofert w kryterium ,,okres rqkojmi" w nastqpujacy
spos6b:

1Wariant 2 Wariant 3 Wariant

okres rqkojmi 3 lata = 0 pkt
okres rqkojmi 4 lata = 20 pkt
okres rqkojmi 5 lat = 40 pkt

Za kryterium ,,okres rqkojmi" wykonawca moZe

2.

ilo(i punkt6w za ww.
kryteria oceny ofert.
llo6i punkt6w w poszczeg6lnych kryteriach zostanie zaokrqglona do dw6ch miejsc po przecinku.
Je2eli nie bqdzie mo2na wybrai oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 2e dwie lub wiQcej ofert
bqdzie przedstawialo taki sam bilans ceny oraz pozostalych kryteri6w, zamawiajQcy sposr6d tych
ofert wybierze oferte z ni2szE cenQ, a w przypadku gdy wykonawcy zto2yli oferty w takiej samej
cenie - zamawiajacy wezwie do zlo2enia dodatkowych ofert cenowych.
W toku oceny ofert zamawia.iEcy moie 2qdai od wykonawcy wy.,a6niei dotyczqcych tre5ci zto2onej
oferty.
Niedopuszczalne.lest prowadzenie negocjacji miqdzy zamawia.jqcym a wykonawcE, dotyczEcych
zlo2onej oferty oraz, z zastrzeieniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp oraz dokonywanie jakichkolwiek
zmian w jej tre6ci.
Za najkorzystn iejszQ uznana zostanie oferta, kt6ra uzyska najwiekszA iqcznq

3.
4.

5.

6.
7.

ZamawiajEcy poprawia w tekscie oferty omylki na podstawie art.87 ust. 2 ustawy pzp, niezwlocznie
zawiadamiajEc o tym wykonawcq, kt6rego oferta zostala poprawiona.

}X.

L.

2.
3.

otnymai maksymalnie 40 pkt.

INFORMACJE

O

FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPETNIONE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMoWIENIA PUBLICZNEGO

PO

WYBORZE

Zamawiajqcy udzieli zam6wienia wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ izostala oceniona jako najkorzystn iejsza w oparciu
o podane kryteria wyboru.
ZamawiajEcy prze:ile faxem lub pocztq elektronicznQ zawiadomienie o wyborze oferty wszystkim
wykonawcom, kt6rzy ubiegali sie o zam6wienie.

Zamawiajqcy mo2e 2qdat od wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana, umowy reguluJEcej
wsp6lpracq podmiot6w wystqpujqcych wsp6lnie.

XXI. ZAMAWIAJACY NIE WYMAGA WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
XXII. SRODKI OCHRONY PRAWNU

1.

2.

Srodki ochrony prawnej, przyslugulq Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, je2eli ma lub mial
interes w uzyskaniu zam6wienia oraz poni6sl lub mo2e ponieSi szkodq w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepis6w ustawy Pzp, a wobec ogloszenia o zam6wieniu oraz SIWZ przyslugujq
r6wnieZ organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.
Odwolanie - zgodnie z peepisami art. 180 - 198 ustawy Pzp.
1) Odwolanie przysluguje wylqcznie wobec czynnoici:
a) okreSlenia warunk6w udzialu w postgpowaniu;
b) wykluczenia odwolujqcego z postQpowania o udzielenie zam6wienia;
odrzucenia oferty odwolujqcego;
d) opisu przedmiotu zam6wienia;

c)
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e)
2)

3)

wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwolanie powinno wskazywa6 czynno5i lub zaniechanie czynno5ci zamawiajEcego,
kt6rej zarzuca siq niezgodno6i z przepisami ustawy Pzp, zawierai zwiqzle przedstawienie
zarzut6w, okreslai 2qdanie oraz wskazywai okoliczno(ci faktyczne i prawne uzasadniajqce
wniesienie odwolania.
Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej w postaci papierowel albo w postaci

elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnorqcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

4)

5)

Odwofujqcy przesyla kopiq odwolania zamawiajEcemu przed uplywem terminu do wniesienia
odwolania w taki spos6b, aby m6gl on zapoznai siq z jego tre6ciq przed uplywem tego terminu.
Domniemywa siq, i2 zamawiajAcy m6gl zapoznai siq z tre5ciq odwolania przed uplywem
terminu do jego wniesienia, je2eli przeslanie jego kopii nastapifo przed uplywem terminu
do jego wniesienia przy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej.
Terminy wniesienia odwolania:
a) w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynnoici zamawiajqcego stanowiQcej
podstawq lego wniesienia - je2eli zostaiy przeslane w spos6b okreSlony w art. 180 ust. 5
ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - je2eli zostaly przeslane w inny spos6b,
b) wobec tre6ci ogloszenia o zam6wieniu oraz postanowiei specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie
Zam6wieri Publicznych lub specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia na stronie

c)

internetowe.i,
wobec czynno6ci innych niz okre6lone

w pkt 1 i 2 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia,
w kt6rym powziqto lub przy zachowaniu nale2ytej starannoici mo2na bylo powziqi
wiadomo66 o okoliczno6ciach stanowiacych podstawq jego wniesienia,

Zamawia.iqcy nie przeslat wykonawry zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwolanie wnosi siQ w terminie:
- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zam6wieri Publicznych ogloszenia

d) le2eli

o udzieleniu zam6wienia,

6)

1 miesiQca od dnia zawarcia umowy, je2eli zamawia.iEcy nie zamieicil w Biuletynie

Zam6wiefr Publicznych ogloszenia o udzieleniu zam6wienia.
Szczeg6lowe zasady postqpowania po wniesieniu odwolania okre6lajq stosowne przepisy Dzialu
Vl Rozdzialu 2 ustawy Pzp.

7)

3.

Wykonawca mo2e w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowai
Zamawiajqcego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno6ci podiqtej przez niego
lub zaniechania czynnoSci, do kt6rej jest zobowiqzany na podstawie ustawy, na kt6re nie
przysluguje odwolanie na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Pzp.
Skarga dosqdu-zgodniez przepisami art. 198a- 1989 ustawy Pzp
1) Na orzeczenie Krajowej lzby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom postepowania

2)

odwolawczego przysluguje skarga do sqdu.
Skargq wnosi siq do sqdu okrqgowego wla(ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
dni
zamawiajEcego. Skarge wnosi siq za posrednictwem Prezesa lzby w terminie
od dnia dorqczenia orzeczenia lzby, przesyla.jqcjednocze5nie .iej odpis przeciwnikowi skargi.
Zlo2enie skargi w plac6wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest r6wnoznaczne z jej wniesieniem.
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XXIII, PROJEKT UMOWY

1.

2.

Wykonawca, kt6ry przedstawil na.ikorzystnie.iszE ofertq, bgdzie zobowiqzany do podpisania umowy
zgodnie z zalqczonym projektem umowy stanowiqcym zal. nrTdoSIWZ.
Zlo2enie oferty jest r6wnoznaczne z pelnE akceptacjq umowy przez wykonawcq.

XXIV. ZAMAWIA]ACY NIE DOPUSZCZA SKTADANIA OFERT CZESCIOWYCH I OFERT WARIANTOWYCH.

I

XXV. ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE:

1. Zawarcia umowy ramowej,
2. Rozliczei w walutach obcVch,
3. Aukcjielektronicznej,
4. Zwtotu koszt6w udzialu w postepowaniu,
5. Zaliczek na poczet wykonania umowy.
)O(VI. ZAMAWIA'ACY PRZEWIDUJE UDZIELENIE ZAMOWIE(,

O

KIORYCH MOWA

W

ART. 67

UST. 1 PKT 5 USTAWY PZP.

1.

2.
3.
4.

Zamawiajqcy przewiduje udzielenie zam6wieri dotychczasowemu Wykonawcy ustug o takim samym
zakresie jak zam6wienie podstawowe zgodnie z rozdz. lll slWZ. Przedmiotem zam6wiei bqdzie

powt6rzenie podobnych uslug obejmujqcych informatyzacjQ czq:ici analogowych material6w
paistwowego zasobu geodezyjnego ikartograficznego z obszaru miasta Bialegostoku.
Szacunkowa liczba metr6w bie2qcych dokument6w wyniesie ok. 30 metr6w bie2qcych.
Catkowita warto66 zam6wierl okre6lonych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, nie przekroczy
kwoty 162 601,63 zl netto.
Zam6wienia zostanq udzielone z uwzglednieniem warunk6w okre6lonych w projekcie umowy
- zalqcznik nr 7 do SIWZ. oraz w Warunkach Technicznych - zalqcznik nr 8 do SIWZ.

XXVII. KLAUZUI-A INFORMACYJNA WYNIKAJACA

Z

PRZEPISoW ROZPORZADZENIA PARLAMENTU
EUROPUSKTEGO r RADY (UE) 2OL6/679 7 DNIA 27 KWIETN|A 2016 R. W SPRAW|E OCHRONY.OS6B
FTZYCZNYCH
ailrAZKU
PRZETWARZANTEM DANYCH OSOBOWYCH
W SPRAW|E

W

Z

I

SWOBODNEGO PRZEPTYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46[WE.

Zgodnie z art. 13 ust. 1, i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20761679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 z 2016 r., sprost . Dz. tJrz. UE. L 1.27 ,
str.2 z 20L8 r.) (w skr6cie ,,RODO"), informujq,2e:
1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urzqd Miejski w Bialymstoku,
ul. Slonimska 1, t5-950 Biatystok;
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogE Paristwo kontaktowai sie z inspektorem
ochrony danych: Urzqd Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok,
tel.85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialvstok.ol:

3.
4.

5.
6.

Pani/Pana dane przetwarzane bqdQ w celu przeprowadzenia zam6wienia publicznego na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z ustawE Pzp oraz w celu zawarcia umowy na podstawie art. 5
ust. 1 lit. b) RODO;
Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane:
1) przez okres 4 lat od dnia zakoiczenia postqpowania o udzielenie zam6wienia (je2eli czas trwania
umowy przekracza 4lata, okres przechowywania dokumentacji obe.imuje caty czas trwania
umowy) - zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp;
2) przez okres 5 lat liczonych od korica roku, w kt6rym postqpowanie zostanie zakofczone
- w przypadku dokumentacji z postepowania o udzielenie zam6wienia;
3) przez okres 10 lat liczonych od korlca roku, w kt6rym umowa zostanie zrealizowana
- w przypadku um6w zwartych w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia;
4) w przypadku postqpowai finansowanych ze 6rodk6w unijnych przez czas trwania projektu;
Pani/Pana dane bqdq udostqpniane podmiotom, kt6rym udostqpniona zostanie dokumentacja
postqpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oraz podmiotom, kt6rym
administrator powierzyt przetwarzanie danych na mocy art. 28 ust. 3 RODO;
Przysluguie Pani/Panu prawo do:
1) prawo do dostqpu do danych, na zasadach okrellonych w art. 15 RODO;
2) prawo do sprostowania danych, na zasadach okreslonych w art. 16 RODO;
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3)

7.
8.

w art. 17 RODO;
prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okreSlonych w art. 18 RODO.
Przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest Prezes

4)

Urzqdu Ochrony Danych Osobowych;
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zwiEzanym z udzialem w postepowaniu

o

9.

prawo do usuniqcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach okre6lonych

udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okre6lonych danych wynika.iq

z ustawy Pzp;

Dane osobowe nie bqdq podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzJi,

w

tym

profilowaniu.
XXVIII. POSTANOWIENIA KO(COWE

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia zastosowanie majq
przepisy ustawy Prawo zam6wiei publicznych i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

SPIS ZAI.ACZNI K6W DO S|WZ

1) Formularz ofertowy - zalacznik nr 1,
2) O6wiadczenie wstepne wykonawcy - zalAcznik N 2,
3) lnformac.ia dot. przynale2no6ci lub braku przynale2no5ci do grupy
4) Wz6r zobowiazania innego podmiotu - zalQcznik nr 4
5) Wykaz os6b - zalqcznik nr 5,
6) Wykaz uslug - zalqcznik nr 6,
7) Pro.jekt umowy - zalqcznik nr 7,
8) Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia - zalAcznik nr 8.

kapitalowe.i

-

zalqcznik nr 3,

z.lJsrF,PcAPYfuYWr^
dr ini. Adam Musiuk
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