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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKoW ZAM6WIENIA
(zwana dale.i ..SlWZ") na wykonanie uslugi:

,,Wykonanie dokumcntacji geode4jnej i kartograficznej"

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:
Miasto Bialystok

ul. Slonimska I
l5-950 Bialystok

Sprawg prowadzi:

Departament Skarbu
ul. Slonimska

l,

15-950 Bia[-stok

tel. 85/869 60 75 fax. 851869 62 20.

mail: dsk? um.bialvstok,pl

nn

rr.bip.bialr stok.rrl

Osoby do kontaktriw:

-

w

sprawach mery.torycznych: Dariusz Korolczuk, tel. (85) 869 6099

i

Marek Krahel

tel. (85) 879 7420,

-

w sprawach proceduralnych: Marek Krawc6w tel. (85) 879 7237, Justyna Sawczyiska
tel. (85)869 6075.

II. TRYB POST{POWANIA:

przetarg nieograniczony o warto6ci nieprzekaczajqcej kwot

okreSlonych w przepisach wydanych na podstawie art. I

I

ust. 8 ustawy Prawo zam6wiefi

r.

Prawo zam6wien publicznych

publicznych.

Podstawa pra\lTra: ustawa

z

dnia 29

stl

cznia 2004

(Dz. U. 22019 r., poz. 1843 ze zm.). zwana dalej ..usta'w'q Pzp"

Zamawiaj4cl- przerviduie mo2lin'oS6 stosr-rx ania procedun ..odn'r6conei". o kt6rej mo"r-a
w art. 24 aa ust. 1 usta\l'y Pzp

Zamawiajqcy nie dopuszcza moZliwo5ci skladania ofert przy u2yciu Srodkriw komunikacji
elektronicznej.

III. PRZEDMIOT ZAM6WIENIA:
1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie dokumentacji

geoderyjnej

i kartograficznej w zakresie:
1) Wykonanie dokumentacji geodezyjnl'ch (operat6w geodezyjnych) niezbgdnych

do wprowadzenia zmian w ewidencji gruttt6w'

i

budynk6w miasta Bialegostoku.

polegaj4cych na ujawnieniu istniej4cego stanu u2ytk6w gruntowych wskazanych
nieruchomoici. zlokalizowanych na terenie miasta Bialegostoku.

lub rvyznaczenie nowopowstalych punkt6w
u'raz z ich stabilizacjq w terenie. Wykonawca

2) Wznowienie punkt6w granicznych
granicmych na nieruchomoSciach

zobowi4zany jest wykonai uslugg zgodnie z ustaw4
geodezyjne

i

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo

kartograficzne (Dz. U. z 201t) r. poz. 725 z p62n. zm.). Zamawiajqcy

z czynnoici wznowienia znak6w granicznych lub wyznaczenia punkt6w granicznych
nieruchomo5ci wymaga zloZenia kopii protokotu. Do kalkulacji oferty naleZy zaloLyt.,
2e dla4 dzialek naleZy trwale uynie56 w naturze po 4 punkty graniczne i dla 2 dzialek

naleZy trwale wynieSi

w

naturze po

6

punkt6w granicznych

w

lokalizacjach

wskazanych na terenie miasta Bialegostoku.

2. Zakres przedmiotu zamriwienia:
1) Wvkonanie 20 dokumentacii seodezyinvch (operatSw eeodezvinvch) niezbEdnych

do wprowadzenia zmian w ewidencji grunt6w

i

budynk6w miasta Bialegostoku.

polegajqcych na ujawnieniu istniej4cego stanu u2)tk6w gruntowych wskazanych
nieruchomo5ci. zlokalizowanl'ch na terenie rniasta Bialegostoku.

2) Wznowienie 20 ounkttiw eranicznvch lub wyznaczenie nowopowstahch punkt6w
qranicznvch na nieruchomoSciach wraz z ich stabilizacj4 w terenie. Wykonawca

iest wykona6 uslugg zgodnie z ustawq z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.725
z p62n. zm.). Zamawiaj4cy z czr-nnoici wznowienia znak6w granicznych
zobowi4zany

lub uyznaczenia punkt6w granicznych

nieruchomoSci wymaga zloZenia kopii

protokolu. Do kalkulacji oferty nale2y zaloZyt,. 2e dla
wynieSd w natun e po 4 punkty graniczne

4 dzialek nale2y trwale

i dla 2 dzialek naleiy trwale nynieS6

w naturze po 6 punkt6w granicznych w lokalizacjach wskazanych na
miasta Bialegostoku.

l

terenie

3. Sporzqdzanie poszczegrilnych dokumentacji geodezyjnych.
Zamawiajqcy bgdzie zlecal sukcesr u nie.

u

o kt6rych mowa powyzej.

razie potrzeby. stosormymi protokolami

koniecznodci.
.1.

Zamawiajqcy

z strzega sobie pralvo do zmiany ilo6ci w

asortymentach objgtych zakresem zamr5wienia

w ramach

poszczeg6lnych

wynagrodzenia

Wykonawcy. Zlraiana ilo6ci zamau.ianl'ch uslug nie powoduje dla Zamawiaj4cego
2adnych konsekwencji prawno-finansowych i nie bgdzie stanowila zmiany umowy.

5. Zlecone dokumentacje geodezl

ine (operaty geodezyjne, stabilizacjg punkt6w

granicznych) Wykonawca wykona

w

oparciu

o

obowi4zujqce przepisy prawne

i instrukcje techniczne, w formie zgodnej z w'ymogami MODGiK w Bialymstoku.

Nazwa i kod zgodnie ze wspt6lnym slon'nikiem zamriwieri (CPV):
7I250000-5 - uslugi architektoniczne. inZ1niery_jne i pomiarowe
71354300-7 - uslugi badari katastralnych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAM6WIENIA:

l. Termin realizacii

zam6wienia

poszczeg6lnych uslug/prac

- do 31.12.2021 r

t-vm termin realizacj i

:

l) Wykonanie operat6w geodezljnych

niezbgdnych

do

wprowadzenia zmian

w ewidencji grunt6w i budynk6*'miasta Bialegostoku, polegaj4cych na ujawnieniu
istniejqcego stanu u21tk6w gruntowych wskazanych nieruchomo5ci, zleconych
protokolem konieczno5ci - 60 dni od daty jego otrrymania przez Wykonawcg.

2) Wznowienie punkt6w granicznlch lub wyznaczenie w wyniku podzialu wraz z ich
stabilizacj4 w terenie, zleconych protokolem koniecznoSci

- 90 dni od daty

jego

otrzymania przez Wykonawcg.
2. Za termin wykonania, o kt6rym mowa w pkt

I

ppkt 1) i 2) Zamawiaj4cy przyjmie

odpowiednio dzien:
1) Wprowadzenia

w

ewidencji grunt6w

i

budynk6w miasta Bialegostoku zmiany

polegaj4cej na ujawnieniu istniejqcego stanu uz).tku gruntowego wskazanych
nieruchomo5ci, zlecanych jednl'rn protokolem koniecznoSci.

2) Potwierdzenia przez MODGiK

u

tlialymstoku przyjgcia poprawnie wykonanych

dokumentacji geodezyjnych z 'rrznowienia lub wyznaczenia punkt6w granicznych
na nieruchomodciach. zlecanych jednl'm protokolem koniecznoSci.

3. Protokoly koniecznoSci bgd4 przekazywane taxem./e-mailem na numer/adres podany
przez Wykonawcg.

v. WARUNKI UDZTALU W POSTQPOWANIIT:

l. O udzielenie zam6wienia

mogq ubiegai sig wykonawcy, kt6rzy spelniaj4 warunki

dotyczEce:
I

) kompetencji lub uprawniei do prowadzenia okre5lonej dzialalnoSci zawodowej,
o ile wynika to odrgbnych przepisriw - nie dolyczy;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

.

ntu dotyczy;

3) zdolnoSci technicznej lub zawodowej w celu potwierdzenia spelniania warunku
wykonawca winien wykazad:

-

osobg skierowan4 do realizacji zam6u ienia posiadaj4c4 uprawnienia geoderyjne

z zakresu I i 2 w rozumieniu usla"'v-a Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z p62n. zm.) oraz doSwiadczenie w realizacji
co najmniej 6 dokumentacji geodezl'jny-ch (operat6w geoderyjnych).

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA:

l.

Z postgpowania wyklucza sig wykonawc6w w przypadkach okeSlonych w art. 24 ust.
ustawy Pzp.

2. Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
ustawy Pzp.

VII.W CELU WSTqPNEGO POTWIERDZENIA, ZE WYKONAWCA NIE PODLEGA
WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARTINKI UDZIALU W POSTEPOWANIU,
WYKONAWCA SKLADA DO OFERl'Y

l.

OSwiadczenie wstgpne Wykonawcy

2. Dokumenty,

w

-

na lub rvg zal4cznika

szczeg6lno3ci zobowi4zania

nr 2 do SIWZ.

innych podmiot6w do

oddania

wykonawcy do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia.
o kt6rych mowa w Rozdz.

VIII. WYKAZ

XI pkt 2 ppkt 3 Sl\t' Z - jeieli dotyczy.

OSWIADCZEN

LUB DOKI.IMENT6W, SKLADANYCH

PR.ZEZ

WYKONAWCq W POST4POWANIT', NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO.

-+

W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI,

O

KToRYCH MOWA

W ART. 25 UST. I PKT 3 USTAWY PZP (dot. oferty najwytej ocenionej)t
1. Wykonawca sklada:

odpis z wladciwego rejestru lub

z

centralnej ewidencji

i

informacji

o

dzialalnoSci

gospodarczej, je2eli odrgbne przepisl wl'magaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji,

potwierdzenia braku podstaw wykluczerria na podstawie art. 24 ust. 5 pkt

I

wcelu

ustawy Pzp.

Uwaga: ll/ przypadku wykonawcl' zarejeslrowanego w polskim Krajowym Rejestrze
Sqdowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnoici Gospodarcx,ej,

zamawiajqcy dla potwierdx,enia braku podstaw wykluczenio na podstawie ort. 24 ust. 5

pkt

I

ustary Pzp, skorzysta z dokumentdw znajdujqcych sig w ogdlnie dostgpnych

bazach danych.

2. Dokumenty podmiot6w zagranicznl'ch:
I

lub miejsce zamieszkania poza

tery.torium

Rzeczypospolitej Polskiej. zamiasr dokument6w. o kt6rych mowa w pkt

I - sklada

) Je2eli wykonawca ma siedzibg

dokument lub dokumenty wystau ione w kraj u. w kt6rym wykonawca ma siedzibg

lub miejsce zamieszkania. pot\\ ierdzajqce. 2e nie otwarto jego likwidacji, ani nie
ogloszono upadlo6ci

-

wystawionl' nie wczedniej niz 6 miesigcy przed uptywem

terminu skladania ofert.

2) Jezeli w kraju. w kt6rym wvkonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania

lub miejsce zamieszkania ma osoba. kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje

sig

dokument6w. o kt6rych mowa poul'Zej, zastgpuje sig je dokumentem, zawierajqcym

odpowiednio oSwiadczenie uykonawcy

ze

wskazaniem osoby

albo

os6b

uprawnionych do jego reprezentac.ji. lub oiwiadczenie osoby. kt6rej dokument mial
dotyczy6, zlozone przed notariuszem lub przed organem s4dowym. administracyjnym

albo organem samorz4du zawodowego lub gospodarczego wladciwym ze wzglgdu
na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby

- wystawionym nie wczedniej ni2 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofe(.

W przypadku w4tpliwo6ci co do tredci dokumentu zio2onego przez wykonawcg,
majqcego siedzibg lub miejscc zamieszkania poza ter).torium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamawiaj4cy moZe zwltrcii sig do wlaSciwych organ6w odpowiednio kraju,
w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, kt6rej dokument dotyczy. o udzielenie niezbgdnych informacji dotyczqcych

tego dokumentu.

-)

3. Zamawiaj4cy 24da od wykonawcy, kt6ry pohga na zdolno6ciach lub sytuacji innvch
podmiot6w na zasadach okre6lon ych rv art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotriw dokumentu wymienionego w pkt

1. Zapisy

w pkt 2

stosuje sig odpowiednio.

IX. WYKAZ

LUB DOKIJMENToW SKLADANYCH
NA WEZWANIE ZAMAWIAJ CF],GO W

OSWIADCZEI(

wYKONAWCq

PRZEZ
CEI,II

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST. I
PKT

1

USTAWY PZP (dot. olbrty naiv'y,zei oc'cnionei):

1. W zakresie warunku dotvczacego zdolno6ci technicznei lub za*odowei:

-

rrykaz os6b skierowanych przez wykonarvcg do realizacji zam6wienia publicznego,
w szczeg6lnoSci odpowiedzialnych za iwiadczenie uslug, wraz z informacjami na temat
ich uprawnieri i doSwiadczenia niezbgdnych dla wykonania zam6wienia, a tak2e zakesu

wykonywanych przez nie czynnoSci oraz inlbrmacjq o podstawie do dysponowania tymi
osobami (na lub wg zal. nr 3 do SIWZ).

X. WYKAZ OSWIADCZEN LI.iB DOKTI}IENToW

SKLADANYCH PR.ZEZ

wyKoNAwcE w PosT4PowANIU NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA
W ART. 25 UST.

1

PKT 2 USTAWY PZP (tlot. oferty najwyiej ocenionej) - nie dotycTy

XI. INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W ROZDZIAT,ACH VII . X

w-vkonawc6
wykonawca, w celu wstgpnego

1. W przvpadku

ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia. kazdy

potwierdzenia,

ie

wykonawca

nie

podlega

rl postgpowaniu:
wstgpne, o kt6rym mo\ra w Rozdz. VII pkt I SIWZ. (na lub wg

wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu
1) o5wiadczenie

zal4cznika nr 2 do SIWZ) - sklada ka2dy z wykonawc6w - do oferty,
o kt6rym mowa w rozdz.

2) dokument,

-

Vlll pkt I SIWZ

- sklada ka2dy z wykonawc6w

na wezwanie zamawiaj4cego (oferta occniona najwyzej),

3) dokumenty, o kt6rych mowa w Rozdz. IX sin,z, sklada odpowiednio wykonawca,
kt6ry wykazuje spelnianie warunku. w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdz. V

pkt 1 ppkt

3 siwz - na wezwanie zamawia.l4cego (oferta oceniona

2. W przypadku,

v

Wykonawca .

najwyzej).

w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu

w postgpowaniu, oolesa na zasobach inrrvch podmiot6w, Wykonawca zobowi4zany jest:
6

1) zamieScii informacjg o tych podmiotach we wstgpnym oSwiadczeniu Wykonawcy,
skladanym na podstawie ar1. 25a ust. I Pzp, dotycz4cym spelnienia warunk6w udzialu

w postgpowaniu i niepodlegania rv-v-kluczeniu

- w zal. nr 2 do SIWZ,

2) zlozyt, oiwiadczenie, 2e w stosunku do podmiotu, na kt6rego zasoby powoluje sig

w niniejszym postgpowaniu, nie zachodzq podstawy wykluczenia z postgpowania

-

w zal. nr 2 do SIWZ,
3) zloZyt, dokumenty,

w

szczeg6lnoSci zobowi4zanie innych pqdm:ie1li]v do oddania

Wykonawcy do dyspozycji niezbgdny'ch zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia
- na lub wg zal. nr 5 do SIWZ. kt6re okreSlaj4 w szczeg6lnorici:

a) zakres dostgpnych wykonar.l'cy zasob6w' innego podmiotu,

b) spos6b wykorzystania zasob6q, innego podmiotlt, przez wykonawcg, przy
wykonywaniu zam6wienia publicznego,

c) zakes

i okes

udzialu innego podmiotu przy wykonyr,vaniu zam6wienia

publicznego,

d) czy podmiot,

na

zdolnoSciach kt6rego wykonawca polega

w

odniesieniu

do warunk6w udzialu w postgpow-aniu dotycz4cych wyksztaicenia, kwalifikacj

i

zawodowych lub doSwiadczenia. zrealiztle uslugi, kt6rych wskazane zdolnoSci
dolycz4.

W

odniesieniu

do warunkriw dotycz4cych

wyksztalcenia, krralifikacji

zawodowych lub doSwiadczenia, wykonawcy mog4 polegad na zdolno5ciach

innych podmiot6w, jeSli podmioty te zrealizuj4 roboty budowlane lub uslugi,
do realizacji ktrirych te zdolnoSci

sA

wymagane.

w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacj i z otwarcia ofen. przekazuje Zamawiaj4cemu o5wiadczenie
o przynale2noSci lub braku przynaleino5ci do tej samej grupy kapitalowej,

3. Wykonawca,

o

ktrirej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, kt6rzy

zlo2yli oferty w postgpowaniu (na lub wg zal. nr 4 do SIWZ).

4. W przypadku przynaleZno6ci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca
wraz

z

mohe zloiryt,

oiwiadczeniem, dokumentl b4d2 informacje potwierdzaj4ce, 2e powi4zania

z innym wykonawc4 nie prowadzq do zaki6cenia konkurencj i w postgpowaniu.

XII. PODWYKONAWCY.
1. Wykonawca moZe powierzyd w.vkonanie czgSci zam6nienia podwl'konawcy.

7

2. Zamawiaj4cy

24da wskazania przez WykonawcE czg5ci zam6wienia, kt6rych wykonanie

zamierza powierzy6 podwykonawcom

i podania przez wykonawcg firm

podwykonawc6w.

3. Jezeli zmiana albo rezygtacja z podwykonawcy dolyczy podmiotu, na kt6rego zasoby

I

Wykonawca powolywal sig. na zasadach okreSlonych

w

art. 22a ust.

w celu wykazania

w

postgpowaniu. wykonawca

spelniania warunk6q' udzialu

ustawy Pzp,

jest obowiqzany wykazat, Zamawiaj4cemu. i2 proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie speinia.ie w stopniu nie mniej szym niZ podwykonawca, na

kt6rego zasoby wTkonawca powolywal sig

w

trakcie postgpowania

o

udzielenie

zam6wienia.

xI[.
I

sPos6B POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO ZWYKONAWCAMI

. W postgpowaniu

o

udzielenie zam6wienia komunikacja migdzy Zamawiaj4cym

a Wykonawcami odbl.wa sig za poSrednict\ em operatora pocztowego w rozumieniu
usta\4y z dnia 23 listopada 2012r.

-

Prawo pocztowe, osobiicie, za porirednictwem

poslanca, faksu lub drog4 elektronicznq:

1) adres do korespondencji:

Urz4d Miejski

w

Biatymstoku, Departament Skarbu,

ul.

Slonimska

l,

l5-950 Biatystok,

2) nr faksu: 85 869 62 20
3) adres poczty elektronicznej e-mail: tlsl,aa um.hialvstok.pl

2. Jezeli zamawiaj4cy lub wykonawca przekazujq oSwiadczenia. wnioski, zawiadomienia
oraz informacje flaksem lub drogq elektroniczn4. ktZda ze stron na Z4danie drugiej
niezwiocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Wykonawca mo2e zwracai

sig do zamawiaj4cego o wyja5nienia dotyczqce tre6ci SIWZ.

Zamawiajqcy zgodnie z art. 38 ust. I pkt 3 ustawy Pzp, udzieli wyjaSnierh nie ptiZniej,

nD na 2 dni przed

uplywem terminu skladania ofert pod warunkiem,

2e zapylanie wplynglo do zamawiajqcego nie p6zniej niz do kohca dnia, w kt6rym upll.wa

polowa wyznaczonego terminu skladania of'ert. Tre5i zapytah wraz z wyjaSnieniami
zamawiajqcy przekaZe wykonawcom. kt6rl m przekazal SIWZ. bez ujawniania zr6dla
zapT,tania

i zamieSci na stronie intemetowej : u url,.bip .biah stok.pl

4. W uzasadnionych przypadkach, przed uplluern terminu skladania ofert, zamawiaj4cy
moZe zmienii treSi SIWZ. Dokonan4 znriang treSci SIWZ zamawiaj4cy udostgpnia

lt

na stronie intemetowej, chyba 2e SIWZ nie podlega udostgpnieniu na

stronie

intemetowej.

xrv. WYMAGANIA DOTYCZACE WADTUM
Zuttawiaj4cy nie wymaga wniesienia wadium.

xv. TERMIN ZWIAZANTA OFERTA
1. Wykonawca j est zwiEzany ofertE do uplywu terminu, ktr5ry trwa 30 dni.

2. Bieg terminu zwi4zania ofertq rozpoczyna sig wraz z upll"wem terminu skladania ofert.

XVI, OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Dokumenty zawarte w ofercie:
1) formularz ofertowy (na lub wg zal. nr

I

do SIWZ),

2) pelnomocnictwo lub inny dokument - w przypadku, gdy oferta zostala podpisana
przez pelnomocnika lub gdy oferta zostala zloZona przez wykonawc6w wsp6lnie

ubiegajqcych

sig o udzielenie

zam6w-ienia zgodnie

z arl. 23 ustawy Pzp,

potwierdzajqcy uprawnienie do podpisania oI'erty. z zaslrzezeniem pkt 5 i pkt 15,

3) oSwiadczenie wstgpne Wykonawcy (na lub wg zal. nr 2 do SIWZ),

4)

innego podmiotu.

dokun.renty

rr

szczeg6lno(ci zobou,i4zanie (je2eli w-vkontxca,

dla wl,kazania spelnienia warunk1w udzialu w po:itgpov,oniu, polega na zasobach innego
podmiotu)

{

na

lub

wg zal. nr 5 do SIWZ) - oraz dokumenor ootwierdzai4ce, 2e osoba

podpisuiaca ninieisze zobowiazauie. i est uprawniona do dzialania

w

lmreniu rnnego

podmiotu:

2. Wykonawcy

musz4 przedstawii

trefi oferty odpowiadajqcq

treSci Specyfikacji Istotnych

Warunk6w Zam6wienia-

3. Wykonawca ma prawo zloZyt tylko j edn4 ofertg.

4. Oferta powinna by6 napisana w- jEzyku polskim, czy,teln4 technikq oraz podpisana
przez osobg upowaZnion4 do reprezentowania Wykonawcy na zewnqtrz

i

zaciqgania

zobowiqzari w wysokoSci odpowiadaj4cei cenie oferty.

5. Formularz ofertowy oraz oSwiadczenie w-stqpne sklada sig pod rygorem niewa2noSci
w formie pisemnej opatrzonej wlasnorgcznym podpisem.

6. Pelnomocnictwo dotyczAce wykonawcy do podpisania oferty oraz pelnomocnictwa
dotycz4ce innych podmiot6w do podpisania dokument6w

(w tym

zobowipania)

dotyczqcych tego podmiotu, powinny byi dol4czone do oferty, o ile upowaZnienia nie

9

wynikajq z innych dokument6w- skladanych

vr,

postEpowaniu. Peinomocnictwa powinny

bvi p rzedstawione w lbrmie orvginalu lub notarialnie poSwiadczonei kopii
7. Dokumenty

i

oSwiadczenia skladane przez Wykonawcg na wezwanie Zamawiaj4cego

w celu potwierdzenia okolicznoSci. o kt6rych mowa w art. 25 ust.

Wykonawcy, dokumenty innego podmiotu,

w

1

ustawy Pzp dotycz4ce

szczeg6lnoSci zobowi4zanie,

oSwiadczenie o przynaleznoSci lub braku przynaleZno3ci do tej samej grupy kapitalowej,

o kt6rej mowa w art. 24 ust.

I

pkt 23 ustawl Pzp, skladane s4 w oryginale lub kopii

ooSwiadczonei za zgodnoSi z orvsinalem.

8. PoSwiadczenia

za zgodno6i z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,

na kt6rego zdolnoSciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wsp6lnie
ubiegajqcy sig

o

udzielenie zam6wienia publicznego albo podwykonawca (e2eli

dotyczy). w zakresie dokument6w Iub oiwiadczeri, kt6re kazdego z nich dotycz4.

9. Po6wiadczenie za zgodno$i z oryginalem nastgpuje przez opatrzenie kopii dokumentu
lub kopii oSwiadczenia, sporz4dzonych w postaci papierowej, wlasnorgcznym podpisem.
I

0.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekScie oferty musz4 byi parafowane wlasnorgcznie

przez osobg podpisuj4c4 ofertg.
1 1

. Ofertg nale?y zloZy,t w jednej kopercie oznakowanej nazw4

Wykonawcy

oraz zaadresowanej i podpisanej w spos6b nastgpujqcy:

Urzqd Miejski w Bialymstoku, Departament Skarbu, ul. Slonimska 1,
15-950 Bial.vstok

Olena u postgpouaniu na:
I

,,Wykonanie dokumentacji geoderyjnej i kartograficznej"
Nie otwierai przed dniem:

lb. tott zozt r. god..4.4..,Q.

12. Wykonawca mo2e, przed uplywem terminu zwi4zania ofertE, wprowadzii zmiany
lub wycofa6 zloionq przez siebie ofertg.

13. Oferty. oraz wszelkie oSwiadczenia

i

za5wiadczenia dol4czone do niej s4 jawne

w trybie art.96 ust. 3 ustawy Pzp. z wyj4tkiem informacji stanowi4cych tajemnicg
przedsigbiorstwa

w

rozumieniu przepis6u'

o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

a wykonawca skladaj4c ofertg zastrzegl

w odniesieniu do tych informacji, ze nie mogq

byi

i2

one udostgpnione oraz wykazal,

zaslrzelone informacje stanowiq tajemnicg

przedsigbiorstwa. Informacje zaslrzezone powinny byd
I OZnaCZOne ako c

c nre awna ofert

Uwaga:

10

w

spos6b trwaly oddzielone

Wykonawca zastrzegaj4c tajemnicA przedsigbiorstwa zotlowi4zany jest wykaza6, tzn,

udowodnid

w

zlo2onej ofercieo

ii

zastrzeione informacje stanowi4 tajemnicg

pnedsigbiorstwa, np. poprzez zal4czenie pisemnego uzasadnienia, ewentualnie
dowodr5w.
Samo zabezpieczenie informacji poprtez wlo2enie do oddzielnej koperty i oznaczenie

jako

czg56

niejawna oferty nie jest wystarczaj4ce do uznania przez zamawiajqcego,

ie wykonawca wykazal dzialania jakie podj4l w celu zachowania poufnoSci.
14. Wykonawcy ponosz4 wszelkie koszty' zwi4zane

z przygotowaniem oferty.

15. Skladanie ofert przez wykonawcdw wsprilnie ubiegaj4cych sig

o

udzielenie

zamr5wienia (dotycry wsp6lnikr5w sprllki cyvilnej oraz konsorcjum):

1) wykonawcy mog4 wspdlnie ubiegac sig o zam6wienie publiczne; w takim przypadku

wykonawcy ustanan'iaj4 pelnonrocnika do reprezentowania ich
o udzielenie zam6wienia albo do reprezentowania w postqpowaniu

w

postgpowaniu

i zawarcia umowy

w sprawie zam6wienia publicznego (pelnomocnictwo naleZy dolqczy(, do oferty),

2) dokument pelnomocnictwa okreSlaj4cy jego zakres powinien byd przedloZony

w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnoSi z oryginalem przez totariusza

i

podpisany przez mocodawcE (osobg fizyczn4 lub osoby reprezentuj4ce osobg

prawnq),

3) wszelka korespondencja oraz roz.liczenia dokonywane bEd4 wyl4cznie z podmiotem
wystgpuj 4cym jako reprezentant pozostalych - pelnomocnikiem,

4c formularz ofertor.r,y oraz inne dokumenty powoluj4ce sig
na.,wykonawcg" w miejscu ..nazua i adres wykonawcy" naleZy wpisai dane

4) wypelniaj

dotycz4ce wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o zam6wienie,

5) wykonawcy ponosz4 solidam4 odpowiedzialnoSi za wykonanie umowy.

XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

@!Q! Z uwagi na ogloszony stan epidemii, Zamawiaj4cy preferuje przeslanie ofert
za poSrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztorve, na adres Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku:

Departament Skarbu, ul. Slonimska

l,

do dnia A).tOttZOZt do godz. 10:30.

Dorgczenie oferty do innego miejsca niZ l'skazane nie jest r6wnoznaczne ze zloZeniem

oferly w spos6b skuteczny. Oferty otrz)'mane przez zamawiaj1cego po terminie zostan4
zwrocone

11

I

. Jawne otwarcie ofert nast4pi

w sali nr l0 Urzgdu Miejskiego w

ul. Slonimska 1; transmisja on-line z ot*'arcia bgdzie dostgpna w dniu

/.4.,fl

godz.

od

Bia\-mstoku

.,!3,mtZOZt
stronie:

na

https://w*w.youtube.com/channel/UCnDEoMRWKfrSzoH

I

HM9KM5g

2. Przed otwarciem of-ert zamawiaiacy podaie kwElc,iaka zamierza przeznaczyt
na sfinansowanie zam6wienia. Podczas otwarcia ofert podaje sig imig i nazwisko. nazwg

(firmg) oraz adres (siedzibg) wykonawcl'. kt6rego oferta jest otwierana, a

takZe

informacje dolycz4ce ceny oferty oraz pozostalych kryteri6w oceny ofert.

3. Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajqcy zamieszcza na stronie intemetowej
informacje,

o kt6rych

mowa

w pkt 2 oraz kwotg

przeznaczonq na sfinansowanie

zamowlenla

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

l.

Cena ofertv oowinna obeimowac Delnv zakres us{us okreSlonvch w rozdz.

uwzglgdnia6 wszystkie koszty
wykonaniem,

i

III

SIWZ

zawierai wszystkie elementy zwi1zarrc

w tym m.in. oplaty MODGiK oraz

z

ich

pozyskanie we wlasnym zakresie

material6w, niezbgdnych do sporz4dzenia przedmiotu zam6wienia.

2. Cena ma byi wyraZona w zlotych polskich brutto z uwzglgdnieniem naleZnego podatku
VAT. Ceng ofedy oraz ceny jednostkowe naleZy poda6 z dokladnoSci4 do dw6ch miejsc
po przecinku.

3. Dla por6wnania ofert zamawiaj4cy przyjmuje calkowit4 wartoSi brutto przedmiotu
zam6wienia, tj. ceng ofertowq brutto, okreSlonq w formularzu ofertowym.

4. W wyniku nieuwzglgdnienia okolicznoSci. kt6te mog4 wplyn4i na ceng przedmiotu
zam6wienia, wykonawca ponosii bgdzie skutki blgd6w w ofercie. Wykonawca powinien
zapozrae sig z przedmiotem zam6wienia u'celu skalkulowania ceny oferty z naleZfq
starannoSci4.

5. Je2eli zlozona zostanie oferta, kt6rej w-vb6r prowadzii bgdzie

do

powstania

u zamawiaj4cego obowi4zku podatkowego zgodrrie z przepisami o podatku od towar6w

i uslug, zamawiaj4cy w celu oceny takiej oferly doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w

i

uslug. kt6ry mialby obowiqzek rczliczy|, zgodnie

z

tymi

przepisami. Wykonawca. skladaj4c ofertg. informuje zamawiaj4cego. czy wyb6r oferty
bgdzie prowadzi6 do powstania u zamawiaj4cego obowi4zku podatkowego, wskazujqc

nazwg (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bgdzie prowadzii

dojego powstania, oraz wskazujqc ich wartoSi bez kwoty podatku.
2

XIX. OPIS KRYTERIoW I SPOSOBU OCENY OFERT

l.

Przy wyborze oferty ZamawiajEcy bgdzie sig kierowal nastgpuj4cymi kryteriami
i ich znaczeniem:

1)

Cena ofertowa - 60 7o;

2)

DoSwiadczenie osoby - 40 7o.

l%:lpkt
ad.

l)

Zamavaaj4cy dokona oceny zloZonych ofert w kq4erium ,,cena ofertowa" wedlug

nastgpujqcego wzoru:

'-',
Cof

*

60 ok,.

gdzie:

Cmin najniZsza

cena przedstawiona n' olercie

Cor- cena olerty ocenianej
Za kryterium ,,cena" lYykonawca moile otrzymat maksymalnie 60 pkt.
ad. 2) Wykonawca wskaze

w formularzu ofertowym osobg skierowan4 do realizacji

zam6wienia posiadaj4c4 uprawnienia geodezyjne z zakresu
ustawy Prawo geodezyjne

i

I i 2 w rozumieniu

karlograliczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z p62n. zm.)

posiadaj4ca doSwiadczenie

*'

co najmniej 6

opracowaniu

dokumentacji

geoderyjnych (operat6w geodezyjnych).

Zamawiaj4cy dokona oceny

ofert w kryterium

,,doSwiadczenie osoby"

w nastgpuj4cy sposrib:

-

j.w. 0,00 pkt
Wykonanie co najmniej 8-dokumentacji geodezyjnych j.w 20,00 pkt
Wykonanie co najmniej 6-dokumentacji geodezyjnych

Wykonanie co najmniej l0-dokumentacji geodezyjnych j.w

-

40,00 pkt

2. Za najkorzystniej sz4 uznana zostanie oferta, kt6ra uzyska najwiEkszq lqcznq ilo36
punlt6w

za

ww. kryteria oceny ofert.

3. Ilo5i punkt6w w poszczeg6lnych kryteriach zostanie zaokr4glona do dw6ch miejsc
po przecinku.

4. lezeli nie bgdzie mo?rra wybrai oferty najkorzystniejszej

z uwagi na to, ze dwie

lub wigcej ofert bgdzie przedstawialo taki sam bilans ceny oraz pozostalych kryteri6w,
zamawiaj4cy spo5r6d tych oferl wybierze ofertE

z

gdy wykonawcy z1o2y1i oferty w takiej samej cenie

zamawiaj4cy wezwie do zloZenia

dodatkowych ofert cenowych.

l3

-

ni2sz4 cen4

aw

przypadku

5. W toku oceny ofert zamawiaj4cy moZe

od wykonawcy wyja6nien dotycz4cych

ZEJac

treSci zlo2onej oferty.

6. Niedopuszczalne jest prowadzenie negociac.ii migdzy zamawiaj4cym a wykonawc4,
dotycz4cych zloionej oferty oraz,

z

zaslozezeniem

art. 87 ust. 2 ustawy Pzp

oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jei treSci.

7. Zamawiaj4cy poprawia w tekScie oferty omylki

na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp,

niezwlocznie zaviadamiajqc o tym wykonawcg, kt6rego oferta zostala poprawiona.

XX. INFORMACJE O

JAKIE POWINNY

ZOSTAC

W CELU ZAWARCIA

UMOWY

FORMALNOSCIACH,

DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
W SPRAWIE ZAM6WIENIA PUBLICZNEGO
1

.

Zamawiajqcy udzieli zam6wienia wykonawo. kt6rego oferta odpowiada wszystkim

wymaganiom przedstawionym

w

usta*

ie l'zp oraz SIWZ

i

zostala oceniona jako

najkorzystniejsza w oparciu o podane kr-vteria u'yboru.

2. Zamawiaj4cy przeSle faxem lub poczt4 elektronicznq zawiadomienie o wyborze oierty
wszystkim wykonawcom, kt6rzy ubiegali si9 o zam6wienie.

3. Zarnav',iajqcy moie 24dae od wykonawcy. kt6rego oferta zostala wybrana, umowy
regulujqcej wsp6lprac9 podmiot6w wystgpuj4cych wsp6lnie.

XXI, WYMAGANIA DOTYCZACE
WYKONANIA UMOV,I\

-

ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO

nie dotyczy.

XXII. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ

l.

Srodki ochrony prawnej, przysluguj4 wykonawcy. a tak2e innemu podmiotowi, je2eli ma

lub mial interes w uzyskaniu zam6wienia oraz poni6sl lub mo2e ponie56

szkodg

w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego przepis6w ustawy, a wobec ogloszenia
o zam6wieniu oraz siwz przysluguj 4 r6wnie2 organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej

mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwolanie - zgodnie z przepisami art.

180

-

198 ustawy Pzp.

2.1. Odwolanie przysluguje wyl4cznie wobec czynnoSci:
I

) okreSlenia warunk6w udzialu w postgpowaniu;

2) wykluczenia odwoluj4cego z postgpowania o udzielenie zam6wienia;
3) odrzucenia oferty odwolujqcego:
4) opisu przedmiotu zam6wienia;
t+

5) wyboru najkorzystniej szej oferty.
2.2. Odvtolanie powinno wskazywai czynnoSi lub zaniechanie czynno5ci Zamawtajqcego,

kt6rej zautca sig niezgodnoSi z przepisami ustawy, zawierat, zwigzle przedstawienie

i

zarzut6w, okreila6 Zqdanie oraz wskazywai okoliczno6ci faktyczne

prawne

uzasadniaj4ce wniesienie odwolania.

2.3. Odwolanie wnosi sig

albo

w

do

Prezesa

lzbl w fomie pisemnej w

postaci papierowej

postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnorgcznym podpisem

albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2.4. Odwoluj4cy przesyla kopiE odwolania Zamawiaj4cemu przed uplywem terminu

do wniesienia odwolania w taki spos6b, aby m6gl on zapoznat sig z jego

treSci4

przed uplywem tego terminu. Domniemywa sig, i2 Zamawiaj4cy m6gl zapozna( siq

z treici4 odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jeZeli przesianie jego

kopii nast4pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uZyciu Srodk6w
komunikacj i elektronicznej.
2.5. Terminy wniesienia odwolania:
1)

w

terminie

5 dni od dnia

przeslania informacji

stanowi4cej podstawg jego wniesienia -

o

czymoSci Zamawiaj4cego

jeleli zostaly przeslane w

spos6b okre3lony

w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - je2eli zostaly
przeslane w inny spos6b;

2) wobec treSci ogloszenia

o

zam6wieniu oraz postanowieri specyfikacji istotnych

warunk6w zam6wienia, wnosi sig w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia

w

Biuletynie Zamowieh Publicznych lub specyfikacji istotnych warunk6w

zam6wienia na stronie intemetowe.j:

3) wobec czynno3ci imych ni2 okrerilone w

pkt I i

2 wnosi sig w terminie 5 dni

od dnia, w kt6rym powzigto lub przy zachowaniu nale2ytej staranno5ci mo2na bylo
powzi46 wiadomoii o okolicznoSciach stanowi4cych podstawg jego wniesienia;

4) jeleli Zamawiaj4cy nie przeslal wykonawcy zawiadomienia
naj

korzystniej szej odwolanie wnosi sig w terminie:

-

15 dni od dnia zamieszczenia

o

wyborze oferty

w Biuletynie Zam6wiefi Publicznych

ogloszenia

o udzieleniu zam6wienia,

- 1

miesi4ca

od dnia

zawarcia umowy! jezeli Zamawiajqcy

nie

zamieScil

w Biuletynie Zamowieh Publicznych ogloszenia o udzieleniu zam6wienia.
2.6. Szczeg6lowe zasady postqpowania

po wniesieniu odwolania okre5laj4

przepisy Dzialu VI P:ozdziafu 2 ustawy Pzp.

15

stosowne

2.7. Wykonawca moZe w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowai

Zamawialqcego

o

niezgodnej

z

przepisami ustawy czynnoSci podjEtej przez niego

lub zaniechania czynnodci. do kt6rej jest zobou'iqzany na podstawie ustawy, na kt6re nie
przysluguje odwolanie a podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Skarga do sqdu - zgodnie z przepisami art. l98a - 1989 ustawy Pzp.
3.1. Na orzeczenie Krajowej lzby Odwolawczej. stronom oraz uczestnikom postgpowania
odwolawczego przysluguje skarga do sqdu.

3.2. Skargg wnosi sig do s4du okggowego wlaSciwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiajqcego. Skargg wnosi sig za poSrednictwem Prezesa Izby

w terminie 7 dni od dnia dorgczenia orzeczenia Izby, przesylaj4c jednoczeSnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Zlo2enie skargi w plac6wce pocaowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada2012 r. - Prawo pocztowe jest r6wnoznaczne
z

XX[I.

l.

jej wniesieniem.

PROJEKT UMOWY

Wykonawca,

kt6ry przedstawil

najkorzystniejszq ofertg, bgdzie zobowipany

do podpisania umowy zgodnie z zal4czonyfi projektem umowy stanowi4cym zal. nr 6

do SIWZ.

2. Zlolenie ofertyjest r6wnoznaczne z peln4 akceptacj4 umowy przez wykonawcE.

xxrv. ZAMAWIAJACY

NIE PRZEWTDUJE:

1. Zawarcia umowy ramowej.

2. Zam6wieh polegaj4cych na pom6rzeniu podobnych uslug, o kt6rych mowa w art.67
ust.

l pkt6 ustawy.

3. Rozliczeri w walutach obcych.
4. Aukcji elektronicznej.
5. Zwrotu kosa6w udzialu w postgpowaniu.

6. Udzielaria zaliczek na poczet wykonania zam6wienia.
XXV. ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA przedstawienia ofert wariantowych.

XXVI. ZAMAWIA.IACY NIE DOPUSZCZA skladania ofert czgSciowych.

XXVII. KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJACA Z
ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
16

I RADY

PRZEPISoW
(UE) 20T61679

ZDNIA2T KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSOBFIZYCZNYCH W

zwt4zKu z

PRZETWARZANTEM DANYCH OSOBOWYCH

I W SPRAWIE

SWOBODNEGO PRZEPLYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA
DYREKTYWY 95I46IW]E
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679

z

dnia 27 kwietnia 2016

r. w

sprawie ochrony os6b fizycznych

w

zwi4zku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 204.05.2016, str. 1). dalej .,RODO", informujg, 2e:
I

) administratorem Pani,/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Biaiegostoku,
Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska

I, l5-950 Bialystok;

2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Urz4d Miejski

w

Bialymstoku.

ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok. tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl:

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust.

I lit. c RODO

w celu zwipanym z prowadzeniem niniejszego postgpowania;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b9d4 osoby

lub podmioty,

kt6rym

udostgpniona zostanie dokumentacja poslgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy Pzp;

5) Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane przez okes wynikaj4cy z przepis6w
prawa dotycz4cych archiwizacj i:

6) obowiqzek podania przez Pani4/Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana

dotycz4cych jest wymogiem usta\\'o\\ ym okre5lonym
zwi4zanym

z

udzialem

w

poslgpowaniu

o

w

przepisach ustawy Pzp,

udzielenie zam6wienia publicznego.

konsekwencje niepodania okreSIonl.ch danych *ynikaj4 z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgd4 podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotycz4cych,

b) na podstawie art. 16 RODO pra*o do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z tego prawa nie moZe skutkowad zmian4 wyniku postgpowania. zmianq

postanowiei umowy. oraz nie moZe naruszai integralnoSci protokolu
zal4cznik6w),

17

i

jego

art. I 8 RODO prawo 2qdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeZeniem przypadk6w, o kt6rych mowa

c) na podstawie

w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania

w

odniesieniu do przechowywania,

ochrony prawnej lub

w

w celu

zapewnienia korzystania ze Srodk6w

celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

lub z uwagi na waime wzglgdy interesu publicznego UE lub pafistwa czlonkowskiego),

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych,

gdy uzna Pani/Pan. 2e ptzelwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych
narusza przepisy RODO:

9) nie przysluguje Pani/Panu:
a) w zwiEzku z afl. l7 ust.

3

lit. b. d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych. o kt6rym mowa w art. 20 RODO,

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdy2 podstaw4 prawn4 przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest

art.6ust. I lit.cRODO.

XXVIII. POSTANOWIENIA KONCOWE

W

sprawach nieuregulowanych

w

Specyfikacii Istotnych Wanmk6w Zam6wienia

zastosowanie maj4 przepisy ustawy Prawo zam6uieh publicznych

i

przepisy wykonawcze

do tej ustaw.

SPIS

ZAL4CZNIK6W DO SIWZ:

l)

formularz ofertowy - zalqcznik nr 1,

2)

odwiadczenie wstgpne Wykonawcy - zalqcznik nr 2,

3)

wykaz os6b - zalqcznik nr 3,

4)

informacja dotycz4ca przynaleZroSci lub braku przynaleZnoSci do grupy kapitalowej zalqcznik nr 4,

5) wz6r zobowi4zania innego podmiotu - zalqcznik nr 5,
6) projekt umowy - zalqcznik nr 6.
linl)lt}
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