gialysto&.maja 2020

r.

DGE-I.27L.2.2020
SPECYFIKAQA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WIENIA

(zwana dalej ,,SIWZ")
na usluge pn.:

,,Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartografi cznej"
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAI{CEGO:

Miasto Bialystok
ul. Slonimska L

15-950 Bialystok
Sprawq prowadzi:
UrzEd Miejski w Biatymstoku

Departament Geodezji
ul. Slonimska 2/2, t5-028 Bia'lystok

tel. +48 85 869 63 00, fax +48 859 6317
ds@um.bial ystok.pl, www. bip. bialystok, pl
Osoby do kontah6w:

-

w sprawach merytorycznych:
cz. l- lzabella Jaslowska, tel. (85) 869 6911,
cz. ll:
dzialki nr 135/7, 735/2 w obr. 11 - Sr6dmie5cie - Jadwiga Baldowska, tel. (85) 859 5051,
dzialki nr747,749 w obr. nr 12 - Bialostoczek Ptd. - Edyta Komorowska tel. (85) 869 6911,
dzialka nr 1547/7 w obr. nr 19 - Skorupy - Sylwia Bujkowska, tel. l85l879 7440,
dzialka nr 274/3w obr. nr 11 - Sr6dmieicie - lzabella Jastowska, tel. (85) 869 5911,
cz. lll - Monika [ozowska, tel. (85) 859 6].64,
cz. lV

-Anna Lickiewicz, tel. l85l 879 7258,

v-Anna Lickiewicz, tel. (85) 879 7258,
cz. Vl-Anna Lickiewicz, tel. 185\ 8797258,
cz.

-

w sprawach proceduralnych: Sylwia Kozlowska, tel. (85) 869 5270,
Zofia Orzelowska, tel. (85) 869 6329.

ll.

TRYB POSTEPOWANIA: przetarg nieograniczony o warto(ci n ieprzekracza.iAcej kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust.8 ustawy Prawo zam6wieh publicznych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 s tycznia 2004 r. Prawo zam6wie6 publicznych (Dz. U. z 20L9 r
poz. 1843) zwana dalej ,,ustawq Pzp".

Zamawiajacy przewiduje stosowanie procedury .odwr6conej",

o kt6rej mowa w art.

24aa ust.1

ustawy Pzp.
Zamawiajqcy nie dopuszcza mo2liwoici skladania ofert przy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej.
III. PRZEDMIOT ZAMoWIENIA:

1.
2.

Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Opis przedmiotu zam6wienia;
czEsc I
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej stanowiacej podstawg do wydania decyzji zatwierdzaiEcej
podziat nieruchomo(ci oznaczonych numerami geodezyjnymi:

1

lna 6czqSci),258, 259, 264, 266, 272, 286, 287, 295, 308, 313, 316, 377,327,325,328
(ka2da na 5 czq!ci\,27l,500 (ka2da na 3 cze6ci),314 315, 318, 322, 326, 327 lkaida na 2 cze5ci)
w obrqbie nr 18 - Pieczurki.
257 /3

czEsc il
Opracowanie dokumentac.ii geodezyjnej stanowiqcej podstawq do wydania decyzji zatwierdzajEcej
podzial nieruchomo6ci oznaczonych numerami geodezyjnymi:
135/1, 135/2 w obrqbie nr 11- Sr6dmiejcie (ka2da na 2 czqici),
747,749w obrqbie nr 12 - Bialostoczek Ptd. (kaida na 3 czq6ci),
154/1 w obrqbie nr 19 - Skorupy (na 2 czqdci),
27413 w obrqbie nr 11. - Sr6dmie5cie (na 2 czq6ci).
ZamawiajEcy z opracowania dokumentacji (dotyczy czqici l, ll) wymaga (3 egz. + tyle egzemplarzy,
ile jest stron postqpowania) uwierzytelnionych dokument6w, protokolu z przyjecia granic
nieruchomo6ci (kopia materialu zasobu) oraz kopii szkicu zawierajEcego informacjq o sposobie
markowania projektowanych punkt6w granicznych.

1)

2)

Dokumentacje geodezyjnq nale2y wykonai zgodnie z rozporzqdzeniem Rady Ministr6w
z dnia 7 grudnia 2OO4 r. w sprowie sposobu i trybu dokonywonio podziol6w nieruchomoici
(Dz. U. n1268, po2.2653) oraz z uwzglqdnieniem sposobu postqpowania przy sporzqdzaniu
dokument6w wymaganych w tym postqpowaniu, ich rodzaju i tre6ci a takie z ustawA z dnia
2lsierpnia 1997t. o gospoddrce nieruchomoiciomi lDz. U. z 2O2O r. poz.65 ze zm.),
Protok6t z przyjqcia granic nieruchomo6ci powinien byi wykonany zgodnie z $ 7 ww.
rozporzqdzenia.

czEsc ilr

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie wskazania stanu wlasnoaciowego, numer6w
oraz powierzchni nieruchomo6ci przed odnowieniem ewidencji grunt6w, kt6re weszly w sklad
dziatki oznaczone.j numerem geodezyjnym 28/4 w obrqbie nr 15 - Za6cianki gmina Supra5l.
czEsc N

Przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomo6ci oznaczonej numerem geodezyjnym 340/19
z nieruchomo6ciq sqsiedniq oznaczonA numerem 34O/27, przy udziale wtaScicieli nieruchomo5ci
o numerach: 27411i IOOZ w obrqbie nr 24 - Dojlidy G6rne.
czESC

v

Przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomo6ci 02naczonej numerem geodezyjnym 159212
z nieruchomoiciq sqsiedniq oznaczonE numerem 7693, przy udziale wlaicicieli nieruchomo5ci
o numerach: 7723/5i788/4w obrqbie nr 16-Wygoda.
czESC vr

Przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomoici oznaczonej numerem geodezy.inym 1085
z nieruchomoSciq sQsiedniE oznaczonE numerem 7084, przy udziale wla6cicieli nieruchomo6ci
o numerach: 7067 i 7032/2 w obrqbie nr 17 - Bojary.
Zakres prac: (dotyczy czQ5ci lV, V, Vl) przeprowadzenie postepowania rozgraniczeniowego,
sporzqdzenie operatu technicznego oraz dokumentacji stanowiacej podstawQ do wydania decyzji
administracyjnej i wprowadzenia zmian w ewidencji grunt6w i budynk6w.

3.

Dokumentacja pnekazywana Zamawiajqcemu, powstala z wykonania prac okre(lonych w rozdziale
lll ph 2 winna byd uwieeytelniona na koszt wykonawcy.

Nazwa i kod zgodnie ze wsp6lnym slownikiem zam6wie6 (CPV):
2

71250000-5 - ustugi architektoniczne, in2ynieryjne i pomiarowe
71354300-7 - uslugi badafi katastralnych
IV. TERMIN WYKONANIA ZAM6WIENIA

1.. Terminy wykonania poszczeg6lnych opracowai,

o

kt6rych mowa

w

czq6ciach okreSlonych

w rozdz. lll pkt 2:
CzqSi l, ll - do 40 dni od dnia zawarcia umowy
Czq3d lll - do 50 dni od dnia zawarcia umowy
Czqid lV, V, Vl - do 120 dni od dnia zawarcia umowy
Termin wykonania zam6wienia obejmuje nastepujEce czynnoici:

-

realizacjq zgloszei oraz wydanie material6w zgodnie z arl. \2 ust. 3 ustawy z dnia
77 maja 7989 r. Prowo geodezyjne i kortogroficzne lDz. U. z 2020 r. poz.27 6ze zm.l,
prace polowe ikameralne,
weryfikacjq zbior6w danych oraz innych material6w przekazywanych do padstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (art. 12b ustawy z dnia L7 maja 1989 r. Prowo geodezyjne i
kortogroficzne (Dz. U. z 2020 r. poz.276 ze zm.l - zgodnie z kolejnoSciq wptywu opracowad
geodezyjnych przekazywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego,

-

uwierzyteln ienie dokumentacji,
odbi6r przedmiotu umowy (do 7

-

dni-

2. W pnypadku

czqSi l, ll, lll; do 1.0 dni

-

cze6i lV, V, Vl).

wyboru oferty najkorzystniejszej w kilku czqsciach przez jednego Wykonawcq,
ZamawiajQcy zastrzega sobie moiliwoSd zlecania realizacji poszczeg6lnych czeJci zam6wienia

3.

r6wnolegle.
Wykonawca moie otnymad dodatkowe punkty za skr6cenie terminu realizacji zam6wienia zgodnie z
Rozdzialem xtx stwz.oPts KRYTERt0w I sPosoBU ocENY oFERr.

V. WARUNKI UDZIAIU W POSTEPOWANIU:
O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai siq wykonawcy, kt6rzy spelniajq warunki dotyczqce:

1)
2)
3)

kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreslonej dzialalnodci zawodowej, o ile wynika
to z odrqbnych pnegis6w - nie dotyczy
sytuacji ekonomicznej lub finansowei- nie dotyczy
zdolnodci technicznej lub zawodowej:

W celu potwierdzenia spelniania warunku wykonawca winien wykazai osoby skierowane
do realizacji zam6wienia publicznego, posiadajace uprawnienia geodezyjne z zakresu 1i2
w rozumieniu ustawy Prowo geodezyjne i kortogroficznelOz. U. z 2020 r. poz.276 ze zm.l,
posiadajqce doswiadczenie w wykonaniu co najmniej:
a) 2 podzial6w nieruchomogci - dotyczy czq6ci l, ll,
b) 2 dokumentacji geodezyjnych do cel6w prawnych - dotyczy czesci lll,
2 rozgraniczed nieruchomo(ci - dotyczy cze6ci lV, V, Vl.

c)

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA:

1.. Z postQpowania wyklucza siq wykonawc6w w przypadkach okreslonych w art.24 ust. 1 ustawy
Pzp.

2.

Zamawiajacy przewidu.je wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

VII.
ORAZ

1.
2.

W

CELU WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU
SPETNIA WARUNKI UDZIATU W POSTEPOWANIU WYKONAWCA SKTADA (DO OFERTY}:

O5wiadczenie wstQpne Wykonawcy - na lub wg zafqcznika nr 2 do SIWZ,
Dokumenty, w szczeg6lnosci zobowiazania innych podmiot6w do oddania wykonawcy do dyspozycji
potrzeby realizac.ii zam6wienia,
zalqcznika
niezbqdnych zasob6w

na

nr 4 do SIWZ.

na lub wg

VIII.

WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTdW, SKTADANYCH ?RZEZ WYKONAWCE
W POSTEPOWANIU NA WEAVANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI,
o

KToRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKr 3 USTAWY PZP (dot. oferty

1..

nojwyiej ocenionej):

Wykonawca sklada:

-

odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno5ci gospodarczej,
je2eli odrqbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
Uwago: W przypodku wykonowcy zorejestrowonego w polskim Krojowym Rejestne Sqdowm lub
polskiej Centrolnej Ewidencji lnformocji
Dziololnolci Gospodorczej, zomowiojqcy
dlo potwierdzenio broku podstow wykluczenio na Wdstowie ort. 24 ust. 5 pk 7 ustowy Pzp,
skorzysto z dokumentdw zndjdujqcych siq w ogdlnie dostgpnych bozoch donych.

i

2.

o

Dokumenty podmiot6w zagranicznych:
Je2eli wykonawca ma siedzibq Iub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 1 - sktada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w kt5rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania, potwierdzajQce, ze nre
otwarto jego likwidacji, ani nie ogloszono upadlojci - wystawiony nie wczesniej ni2 6 miesiqcy
przed uptywem terminu skladania ofert.

w

w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje siq dokument6w, o kt6rych mowa
powyzej, zastepuje siq je dokumentem, zawierajEcym odpowiednio oiwiadczenie wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o6wiadczenie osoby,
kt6rej dokument mial dotyczyi, zlo2one przed notariuszem lub przed organem sqdowym,
administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wla6ciwym
ze wzgledu na siedzibq lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawionym nie wcze:iniej ni2 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert.

Je2eli

3.

kraju,

W przypadku wqtpliwoici co do tre5ci dokumentu zlo2onego przez wykonawcq, zamawiajEcy mo2e
zwr6cii siq do wla6ciwych organ6w odpowiednio kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rei dokument dotyczy, o udzielenie
niezbqdnych informacji dotyczqcych tego dokumentu.
Zamawiajqcy 2qda od wykonawcy, kt6ry polega na zdolno5ciach lub sytuacji innvch podmiot6w
na zasadach okreSlonych w art.22a ustawy PzO pnedstawienia w odniesieniu do tych podmiot6w
dokumentu wymienionego w pkt 1, Zapisy w pkt 2 stosuje siQ odpowiednio.

IX. WYKAZ OSWIADCZE( LUB DOKUMENTdW SKTADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI O KI6RYCH MOWA
WART.25 UST. 1PKf 1USTAV/y PZP(dot. oferty najwyzej ocenionej)
W zakresie waru n k u dotvczaceso zdolnoici technicznei lub zawodowei:

,

wykaz os6b skierowanych przez wykonawcq do realizacji zam6wienia publicznego, w szczeg6lnoici
odpowiedzialnych za 6wiadczenie uslug, wraz z informacjami na temat ich uprawnied niezbqdnych

do wykonania zam6wienia publicznego, doiwiadczenia, a tak2e zakresu wykonywanych przez nie
czynnoici oraz informacjq o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub wg zat. nr 5 do
srwz).
X. WYKAZ OSWIADCZE(I LUB DOKUMENToW SKT.ADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU

NA

WE ZWANI E ZAMAWIAIACEGO

W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI,
W ART. 25 UST. 1 PKf 2 USTAWY PZP(dot. oferty nojwy2ej ocenionej) - nie dotyczy

O

KT6RYCH MOWA

XI. INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W ROZDZIATACH VII.X

1.

W przvoadku wvkonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sie o udzielenie zam6wienia !q!ly wykonawca,
w celu potwierdzenia, 2e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu
w postepowaniu, zobowlqzany jest zlo2y6:
4

1)
2)
2.

do oferty: oddzielnie o6wiadczenie, o kt6rym mowa w Rozdz. Vll pkt
wstqpne (na lub wg zalqcznika nr 2 do SIWZ),

I

S|WZ czyli oswiadczenie

ZamawiajEcego: dokumenty, o kt6rych mowa w rozdz. lX SIWZ sklada
odpowiednio wykonawca, kt6ry wykazuje spelnianie warunku, w zakresie ina zasadach
opisanych odpowiednio w rozdz. V SIWZ.
W orzvoadku, dy Wykonawca, w celu potwierdzenia spetniania warunk6w udzialu
w postepowaniu, oolega na zasobach innvch oodmiot6w, Wykonawca zobowiqzany .jest:
1) zamie6cii informac.Je o tych podmiotach we wstqpnym oiwiadczeniu Wykonawcy, skladanym
na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczQcym spelnienia warunk6w udzialu
w postepowaniu i niepodlegania wykluczeniu - w zalaczniku nr 2 do SIWZ,
2l zlo|yt o6wiadczenie, 2e w stosunku do podmiotu, na kt6rego zasoby powoluje siq
w niniejszym postepowaniu, nie zachodzq podstawy wykluczenia z postqpowania

3l

na wezwanie

- w zalqczniku nr 2 do SIWZ,

zlo2yi dokumenty, w szczeg6lnoici zobowiazanie innvch podmiot6w do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia - na lub wg zal. nr 4
do SIWZ), kt6re okre(lajE w szczeg6lno6ci:
a) zakres dostqpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu,
b) spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez wykonawcq, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego,

c)
d)

zakres iokres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia publicznego,

czy podmiot, na zdolno6ciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w

udziatu

w

postqpowaniu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub

do6wiadczenia, zrealizuje usiugi, kt6rych wskazane zdolnoSci dotyczq.

W

3.

do

warunk6w dotyczEcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych
odniesieniu
lub doiwiadczenia, wykonawcy mogq polegad na zdolno3ciach innych podmiot6w, ie(li podmioty te
zrealizuia robotv budowlane lub uslugi, do realizacii kt6rvch te zdolno(ci sa wymagane.
Wykonawca(przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia kaidy
wykonawca), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert, przekazuje Zamawiajqcemu o5wiadczenie o przynaleino6ci lub braku przynale2no5ci do tej

o kt6rej mowa w aft. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wtaz z innymi
wykonawcami, kt6rzy zlo2yli oferty w tym postepowaniu - Zalacznik nr 3 do SIWZ.
W przypadku przynale2no6ci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca moie zloiyi, wraz
samej grupy kapitalowej,

bqdl informacje potwierdzajqce, 2e powiqzania z innym wykonawcq
nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu.

z o6wiadczeniem, dokumenty

XII. PODWYKONAWCY

1.

2.
3.

Zamawiajacy 2qda wskazania przez wykonawcq cze6ci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierza
powierzyi podwykonawcom i podania przez wykonawcq firm podwykonawc6w.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownik6w, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.

Jeieli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby wykonawca
powolywal siq, na zasadach okre6lonych w art.22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania
warunk6w udzialu w postqpowaniu, wykonawca jest obowiEzany wykazai zamawiajEcemu,
i2 proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu
nie mniejszym ni2 podwykonawca, na kt6rego zasoby wykonawca powolywal siQ w trakcie
postqpowania o udzielenie zam6wienia.

xil. sposoB poRozuMrEWANrA

1.

srE zAMAwtAJAcEGo z wYKoNAwcAMr
W postepowaniu o zam6wienie komunikacla miqdzy ZamawiajEcym a Wykonawcami odbywa siq
za po6rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe, osobi6cie, za po:irednictwem postarica, faksu lub drogq elektronicznq (mail):
1) adres do korespondencji: Urzad Miejski w Bia+ymstoku, Departament Geodezji, ul. Slonimska
2/2, 15-028 Biatystok, pok6j nr 106 (sekretariat),
5

2)
3)

nr faksu: 85/ 869 6377,
adres poczty elektronicznel e-mail:ds@um.bialystok.pl

2. )eieli zamawiajEcy lub wykonawca

3.

4.

przekazujq oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogq elektronicznq, kaZda ze stron na 2qdanie drugiej niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
Wykonawca moie zwracai siq do zamawiajqcego o wyjasnienia dotyczqce treici SIWZ.
zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, udzieli wyjasnief nie p6Zniej niz na 2 dni
pzed uplywem terminu skladania ofert pod warunkiem, 2e zapytanie wpiynqlo do zamawiajEcego
nie p6rniej ni2 do kodca dnia, w kt6rym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert.
Tresi zapytad wraz z wyjasnieniami zamawiajEcy przeka2e wykonawcom, kt6rym przekazal SIWZ,
bez ujawniania lr6dla zapytania izamieici na stronie internetowej: www. bip.bialvstok.pl
W uzasadnionych przypadkach, przed up,lywem terminu skladania ofert, zamawia.jqcy moie
zmienii tredi SIWZ. Dokonanq zmiang tre(ci SIWZ zamawia.jqcy udostqpnia na stronie
internetowej.

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

L.

2.

Wykonawca jest zwiqzany ofertE do uplywu terminu, kt6ry trwa 30 dni.
Bieg terminu zwiEzania ofertE rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1.

Dokumenty zawarte w ofercie:

1)

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

2)
3) o5wiadczenie wstepne Wykonawcy(na lub wg zal. nr 2 do SIWZ),
4) dokumenty innego podmiotu, w szczeg6lnosci zobowiazanie ljeieli wykonowco,

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

dlo wykozonio
postepowoniu,
polego
spelnienia worunkdw udziolu w
no zosoboch innego podmiotul zalqcznik nr 4 do SIWZ - oraz dokumenw potwierdzaiace, ze osoba podpisuiaca ninieisze
zobowiazanie, iest uprawniona do dzialania w imieniu oodmiotu trzeciego,
Wykonawcy muszE przedstawii tre(i oferty odpowiada.jEca tre6ci SIWZ.
Wykonawca ma prawo zlo2yd tylko jednE ofertq.
Oferta powinna byC napisana w jqzyku polskim, czytelnE technika oraz podpisana przez osobq
upowa2nionE do reprezentowania wykonawcy na zewnEtrz izaciQgania zobowiqzai w wysoko6ci
odpowiadajEcej cenie oferty.
Formularz ofertowy oraz o6wiadczenie wstqpne sklada sie 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) dotyczEcych tego
podmiotu, powinny by6 dolqczone do oferty, o ile upowa2nienia nie wynikajq z innych
dokument6w sktadanych w postqpowaniu. Pelnomocnictwa powinny byi przedstawione w formie
orvsinalu lub notarialnie po6wiadczonei kopii.
Dokumenty i o6wiadczenia skladane przez wykonawcq na wezwanie zamawiajEcego w celu
potwierdzenia okolicznosci, o kt6rych mowa w art.25 ust. 1, oswiadczenie o przynaleinoSci lub
braku przynale2no6ci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp skladane sA w oryginale lub kopii poiwiadczonej za zgodno5i z oryginalem.
Po6wiadczenia za zgodnoSi z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
kt6rego zdolnoiciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq
o udzielenie zam6wienia publicznego albo podwykonawca Ue2eli dotyczy), w zakresie
dokument6w lub oSwiadcze6, kt6re ka2dego z nich dotyczA.
Podwiadczenie za zgodno6i z oryginalem nastqpuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
oSwiadczenia, sporzqdzonych w postaci papierowel, wlasnorqcznym podpisem.
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10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekScie oferty muszq byi parafowane wlasnorqcznie przez osobq
podpisujqcq ofertq.
11. Ofertq nale2y zloiyc w jednej kopercie oznakowanej nazwA wykonawcy oraz zaadresowanej
i podpisanej w spos6b nastqpujqcy:

Urzqd Miejski w Biatymstoku, Biuro Zam6wied Publicznych
ul. Slonimska 1, 15-950 Biatystok

Oferta w postepowaniu na:
,, Wykona

n

i

e doku m e ntacj i geodezyj n ej i ka rtograf iczn ej "

Nie otwierai przed dniem,

C8.

I 0$/ZOZO

r. do godz. 1.3:00

L2. Wykonawca mo2e, przed uptywem terminu do skladania ofert, zmienii lub wycofai ofertq.
13. Oferty, oraz wszelkie oSwiadczenia i zadwiadczenia 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 zastrzegt
w odniesieniu do tych informacji, 2e nie mogq byi one udostqpnione oraz wykazat, i2 zastrze2one
informacje stanowiq tajemnicq przedsiqbiorstwa. lnformacje zastrze2one powinny byi w spos6b
trwaty oddzielone i oznaczone jako czq(i niejawna oferty.
Uwaga:

Wykonawca zastrzegajqc tajemnicq przedsiqbiorstwa zobowiqzany jest wykazai, tzn. udowodnii w
zlo2onej ofercie, i2 zastrze2one informacje stanowiq tajemnicq przedsiqbiorstwa, np. poprzez
zalqczenie pisemnego uzasadnienia, ewentualnie dowod6w.
Samo zabezpieczenie informacji poprzez wlo2enie do oddzielnej koperty i oznaczenie jako czq5i
niejawna oferty nie jest wystarczajqce do uznania pnez zamawiajqcego, ie wykonawca wykazal
dzialania jakie podjql w celu zachowania poufno5ci.

14. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem oferty.
15. Skladanie ofert pzez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia (dotyczy
wsp6lnik6w sp6lki cywilnej oraz konsorcjum):

1)

2\

wykonawcy mogq wsp6lnie ubiegai siq o zam6wienie publiczne; w takim przypadku
wykonawcy ustanawiajq pelnomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia albo do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zam6wienia publicznego (pelnomocnictwo nale2y dolaczvi do ofertv),
dokument pelnomocnictwa okreilajqcy jego zakres powinien by6 przedlo2ony w oryginale lub
kopii potwierdzonej za zgodnodi z oryginalem przez notariusza i podpisany przez mocodawcq
(osobe fizycznq lub osoby reprezentujqce osobq prawnq),

3) wszelka korespondencja

4l
5)

oraz rozliczenia dokonywane bgdq wylqcznie

wystqpujqcym jako reprezentant pozostalych

-

z

podmiotem

petnomocnikiem,

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

XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKTADANIA I OTWARCIA OFERT

1.

2.
3.

UWAGA: Z uwagi na ogloszony stan epidemii, Zamawiajqcy preferuje przestanie ofert za
po6rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 20L2 r. - Prawo

pocztowe, na adres Uzqdu Miejskiego w Biatymstoku, Biuro Zam6wiefl Publicznych, ul.
Slonimska t, do dnia{)f / C$/ ZOzO r. do godz. 12:00.
Dorqczenie oferty do innego miejsca ni2 wskazane nie jest r6wnoznaczne ze zlo2eniem oferty
w spos6b skuteczny. Oferty otrzymane przezZamawiajqcego po terminie zostanA zwr6cone.
Jawne otwarcie ofert nastqpi w dniu Al lA.bl 2O2O r. o godz. 13:00 w sali nr 10 Urzqdu

Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska 1 i bqdzie transmitowane on-line na stronie
internetowej: https://www.voutube.com/channel/UCnDEoMRWKfrSzoHlHM9KM5e
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4.

Przed otwarciem ofert zamawiajqcy podaje kwotq, .iaka zamierza przeznaczyi

5.

sfinansowanie zam6wienia.
Podczas otwarcia ofert podaje siQ

5.

na

imiq i nazwisko, nazwq (firmq) oraz adres (siedzibg)
jest
otwierana, a tak2e informacje dotyczace ceny oferty oraz
wykonawcy, kt6rego oferta
pozostalych kryteri6w oceny ofert.
Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajEcy zamieszcza na stronie internetowej informacje,
o kt6rych mowa w pkt 3 oraz kwotq przeznaczona 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 uwzglqdniai wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu zam6wienia.
Cena ma by6 wyra2ona w zlotych polskich brutto z uwzglqdnieniem naleinego podatku VAT.
Cenq oferty nale2y podai z dokladnoSciq do dw6ch miejsc po przecinku.

Ceny ofertowe brutto na poszczeg6lne czq3ci zam6wienia nale2y przedstawii zgodnie
formularzem ofertowym - Zatqcznik nr 1 do SIWZ.
Dla por6wnania ofert w ka2dej czqsci zam6wienia zamawiajqcy przyjmuje cenq ofertowE brutto
wskazanq dla kaidej czqici zam6wienia oddzielnie, okre5lonq w formularzu ofertowym.
Dla por6wnania ofert dotyczqcych opracowania projekt6w podzialu nieruchomosci o kt6rych mowa
w rozdziale lll pkt 2- czeii I i ll zamawiajAcy przyjmuje cenq ofertowq, kt6rA stanowi cena brutto za
z

podzial jednej dzialki

na dwie

czq6ci, wskazanq

w

formularzu ofertowym

-

Zalqcznik

nr 1 do SIWZ.
Cena za wydzielenie nastqpnych dzialek z dzialki dzielonej stanowii bqdzie 10% ceny ofertowej.

5.
7.

W wyniku nieuwzglednienia okolicznoici, kt6re moga wpiynqi na cene przedmiotu zam6wienia,
Wykonawca ponosii bqdzie skutki blqd6w w ofercie. Wykonawca powinien zapoznai sig
z przedmiotem zam6wienia w celu skalkulowania ceny oferty z nalezyta staranno(cia.
)eieli zto2ona zostanie oferta, kt6rej wyb6r prowadzii bqdzie do powstania u Zamawiajacego
obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i ustug, ZamawiajEcy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w iuslug, kt6ry
mialby obowiqzek rozliczyt., zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladajqc ofertg, informule
Zamawiajacego, czy wyb6r oferty bqdzie prowadzi6 do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku
podatkowego, wskazujqc nazwq (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub swiadczenie
bqdzie prowadzii do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartoii bez kwoty podatku.

XIX. OPIS KRYTERIoW I SPOSOBU OCENY OFERT

1.

Przy wyborze oferty ZamawiajEcy bqdzie siq kierowal nastepujEcymi kryteriami

i

ich

znaczeniem(odpowiednio w ka2dej czqSci zam6wienia):
1) cena ofertowa (Co) - waga kryterium 60%,
2) termin opracowania dokumentacji (T) - waga kryterium 20%,
3) doswiadczenie geodety (D) - waga kryterium 20%.

gdzie:1%=1Ph

Ad 1)

Zamawiajqcy dokona oceny zloionych

ofert w kryterium ,,cena ofertowa"

wedlug

nastqpujaceBo wzoru:
(C min/Co) x 50

pkt

gdzie:
C

min - najni2sza cena spo5r6d ofert nieodrzuconych
- cena oferty badanej

Co

Za kryterium ,,cena ofertowa" oferta mo2e

otzymai maksymalnie 60 pkt.

Ad 2) Zamawiajqcy dokona oceny zlozonych ofert w kryterium ,,termin opracowania dokumentacji"
w nastqpujEcy spos6b:
8

Wariant 1- brak skr6cenia terminu opracowania dokumentacji = 0 ph
Wariant 2 - skr6cenie terminu opracowania dokumentacji o 5 dni= 10 pkt
Wariant 3 - skr6cenie terminu opracowania dokumentacji o 10 dni = 20 pkt
Za kryterium ,,termin opracowania dokumentacji" oferta moze otrzymai maksymalnie 20 pkt.

Ad 3) Zamawiajqcy dokona oceny zlo2onych ofert
skierowanego do realizacji zam6wienia
na kt6rq skladana jest oferta):

w

w

kryterium ,,do6wiadczenie geodety"
nastqpujacy spos6b (odpowiednio do czq!ci,

- w zakresie czesci l, ll

Wariant

1-

2 podziaiy nieruchomoSci

=0pkt

Wariant 2 - 3 podzialy nieruchomoici = 10plc
Wariant 3 - 4 podziaiy nieruchomo(ci = 20 pkt
- w zakresie czqsci lll

Wariant
Wariant
Wariant
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-

3

-

2 dokumentac.ie geodezyjne do cel6w prawnych = 0 pkt
3 dokumentacje geodezyjne do cel6w prawnych = 10 pkt
4 dokumentacje geodezyjne do cel6w prawnych = 20 pkt

lV

- w zakresie czeici

V, Vl

1-

2 rozgraniczenia nieruchomo6ci = 0 pkt
Wariant2-3 rozgraniczenia nieruchomolci = 10 pkt

Wariant

Wariant3-4 rozgraniczenia nieruchomo6ci - 20 pkt
Wykonawca wskaie

w formularzu ofertowym: rmiq i

nazwisko osoby skierowanej do realizacji
zam6wienia, nazwq i zakres posiadanych przez niE uprawnied geodezyjnych, iloSi zadari oraz
w cz. I i ll - oznaczenie dzialki ina czyjA rzecz nastqpil podzial, w cz. lll - przedmiot dokumentacji oraz
na czyjE tzecz zostala zrealizowana, w cz. lV, V, Vl - oznaczenie dzialki i na czyjE rzecz zostato
zrealizowane.
Za kryterium ,,do6wiadczenie

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Seode$'oferta moze otnymai makymalnie 20 pkt.

Za najkorzystniejszA uznana zostanie oferta, kt6ra uzyska najwiQkszE lqcznq

ilo(i punkt6w

za ww.
kryteria oceny ofert w danej czq5ci zam6wienia.
lloSi punkt6w w poszczegdlnych kryteriach zostanie zaokrEglona do dw6ch miejsc po przecinku.
Jeieli nie bqdzie moina wybrai oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 2e dwie lub wiqcej ofert
bqdzie przedstawialo taki sam bilans ceny oraz pozostalych kryteri6w, zamawiajqcy spo6r6d tych
ofert wybierze ofertq z ni2szq cenE, a w przypadku gdy wykonawcy zto2yli oferty w takiej samej
cenie - zamawiajQcy wezwie do zloZenia dodatkowych ofert cenowych.
W toku oceny ofert zamawiajqcy mo2e 2qdai od wykonawcy wyja6nied dotyczEcych tre6ci zloionej
oferty.
Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjac.ji miqdzy zamawiajEcym a wykonawcq, dotyczqcych
zloionej oferty orcz, z zastrzeieniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp oraz dokonywanie jakichkolwiek
zmian w jej tre6ci.

ZamawiajEcy poprawia

w

tekscie oferty omylki na podstawie art. 87 ust.

2

ustawy

Pzp,

niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawcq, kt6rego oferta zostala poprawiona.

XX. INFORMACJE

O

FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPETNIONE

PO

WYBORZE

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAM6WIENIA PUBLICZNEGO

1.

ZamawiajEcy udzieli zam6wienia wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ I zostala oceniona jako naikorzystniejsza w oparciu
o podane kryterla wyboru.
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2.
3.

ZamawiajEcy przeile faxem lub poczta elektronicznE zawiadomienie o wyborze oferty wszystkim
wykonawcom, kt6rzy ubiegali siq o zam6wienie.
Zamawiajacy mo2e 2qda6 od wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana, umowy regulujqcej
wsp6lpracq podmiot6w wystQpujqcych wsp6lnie.

}XI. ZAMAWINACY

NIE WYMAGA WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

)O(II. SRODKI OCHRONY PRAWNU

1.

2.

Srodki ochrony prawnej, przyslugujQ Wykonawcy, a tak2e innemu podmiotowi, je2eli ma lub mial
interes w uzyskaniu zam6wienia oraz poni6sl lub mo2e poniedi szkodq w wyniku naruszenia przez
zamawia.lacego przepis6w ustawy Pzp, a wobec ogloszenia o zamdwieniu oraz SIWZ przyslugujq
r6wnie2 organizacjom wpisanym na liste, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Odwolanie - z8odnie z przepisami art. 180- 198 ustawy Pzp.
1) Odwolanie przysluguje wyiqcznie wobec czynno6ci:
a) okreSlenia warunk6w udziatu w postqpowaniu;
b) wykluczenia odwolujqcego z postepowania o udzielenie zam6wienia;
odrzucenia oferty odwolujacego;
d) opisu przedmiotu zam6wienia;

c)

e)

2)

3)

wyboru najkorzystniejszejoferty.
Odwofanie powinno wskazywai czynno5i lub zaniechanie czynno6ci zamawiajqcego, kt6rej
zarzuca sie niezgodnosi z przepisami ustawy Pzp, zawierat zwiqzle przedstawienie zarzut6w,
okrejlai 2qdanie oraz wskazywai okolicznoSci faktyczne iprawne uzasadnia.iqce wniesienie
odwolania.
Odwolanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa2nego
kwalifikowanego certyfikatu lub r6wnowa2nego 6rodka, spelnia.,Acego wymagania dla tego

4)

rodzaju podpisu.
OdwotujEcy przesyla kopig odwolania zamawiajEcemu przed uplywem terminu do wniesienia

5)

odwotania w taki spos6b, aby m6gt on zapoznai sie z jego tre5ciq przed uptywem tego
terminu. Domniemywa siq, i2 zamawialacy m69l zapoznai siq z tre6ciq odwoiania przed
uplywem terminu do jego wniesienia, jeieli przeslanie jego kopii nastqpilo przed uptywem
terminu do jego wniesienia przy uzyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej.
Terminy wniesienia odwolania:

a)
b)

c)

w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynno6ci zamawiajEcego stanowiqcej
podstawq jego wniesienia - je2eli zostaly przeslane w spos6b okreilony w art. 180 ust. 5
ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni -jezeli zostaly przeslane w inny spos6b,
wobec treSci ogloszenia o zam6wieniu oraz postanowied specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia, wnosi siQ w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie
Zam6wieri Publicznych lub specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia na stronie
internetowej,
wobec czynno5ci innych ni2 okreilone w pkt 1 i 2 wnosi siq w terminie 5 dni od dnia,
w kt6rym powziqto lub przy zachowaniu nale2ytej staranno5ci mo2na byto powziqi
wiadomoS6 o okolicznoiciach stanowiqcych podstawq jego wniesienia,

d) je2eli

ZamawiajEcy

nie

przeslaf wykonawcy zawiadomienia

o

wyborze oferty

najkorzystniejszej odwolanie wnosi siq w terminie:

15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zam6wied Publicznych ogloszenia
o udzieleniu zam6wienia,
1 miesiEca od dnia zawarcia umowy, je2eli Zamawiajqcy nie zamie(cil w Biuletynie
Zam6wieri Publicznych ogloszenia o udzieleniu zam6wienia.
Szczeg6lowe zasady postqpowania po wniesieniu odwolania okre6lajq stosowne przepisy
Dziatu Vl Rozdzialu 2 ustawy Pzp.

-

-

6)
7)

Wykonawca mo2e w terminie przewidzianym do wniesienia odwofania poinformowai
ZamawiajEcego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci podjqtej przez niego
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3.

lub zaniechania czynno6ci, do kt6rej jest zobowiqzany na podstawie ustawy, na kt6re nie
przysluguje odwolanie na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Pzp.

- zgodnie z pr2episami art. 198a - 1989 ustawy Pzp
L) Na orzeczenie Krajowej lzby Odwoiawczej, stronom oraz uczestnikom postgpowania

Skarga do sqdu

2)

odwolawczego przysluguje skarga do sqdu.
Skargq wnosi siq do sqdu okrqgowego wtaSciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiajEcego. Skargq wnosi siq za poSrednictwem Prezesa lzby w terminie 7 dni
od dnia dorqczenia orzeczenia lzby, przesylajqc jednoczeSnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Zlo2enie skargi w plac6wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy
z dnia 23listopada 2017 t. - Prawo pocztowe jest r6wnoznaczne z jej wniesieniem.
)C(III. PROJEKT UMOWY

1.

2.

Wykonawca, kt6ry przedstawil najkorzystniejszE ofertq, bqdzie zobowiqzany do podpisania umowy
zgodnie z zalAczonym projektem umowy stanowiEcym zal. nr 6 do SIWZ.
Zlozenie ofertyjest r6wnoznaczne z pelnE akceptacjq umowy przez wykonawcq.

xxrv. ZAMAWAJACY

DOPUSZCZA SKIADANTE OFERT CZESC|OWYCH

Dopuszcza sie skladanie ofert czq(ciowych na poszczeg6lne czqSci zam6wienia okre3lone
pkt 2 od czeki I do Vl.

w rozdz. lll

XXV. ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH.

}XVI. ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE:
1. Zawarcia umowy ramowej,
Rozlicze6 w walutach obcych,
Aukcji elektronicznej,
Zwrotu koszt6w udzialu w postepowaniu,
Zaliczek na poczet wykonania umowy.

2.
3.
4.
5.

)CryII.ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIA ZAMdWIEN,
UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP

O

KToRYCH MOWA

W

ART. 57

XXVIII. KI.AUZUIA INFORMACYJNA WYNIKAIACA Z PRZEPISOW ROZPORZADZENIA PARISMENTU
EUROPUSKIEGO I RADY (UE) 20T61679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY.OSOB
FIACZNYCH W ZWIAZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE
SWOBODNEGO PRZEPT.YWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46[WE.
Zgodnie z art. 13 ust. ! i 2 tozpoeadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20t61679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 1L9, str. 1 z2076r., sprost. Dz. Urz. UE. L L27,str.2
z 2078 t.) (w skr6cie ,,RODO"), informujq, 2e:

1.

2.
3.
4-

Administratorem danych .iest Prezydent Miasta Bialegostoku, UrzEd Miejski w Bialymstoku,
ul. Slonimska 1, 15-950 Biavstok;
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogq Pafstwo 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.bia lystok.pl;
Pani/Pana dane przetwarzane bqdq w celu przeprowadzenia zam6wienia publicznego na
podstawie art. 6 ust. 1lit. c) RODO, zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiei
publicznych (PZP) oraz w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. L lit. b) RODO;
Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane:
),1 p(zez okres 4 lat od dnia zakorlczenia postepowania o udzielenie zam6wienia (je2eli czas
trwania umowy przekracza 4lata, okres przechowywania dokumentacji obejmuje caly czas
trwania umowy) - zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp;
L7

7l
3\
5

6

7.
8.
9.

przez okres 5 lat liczonych od kofca roku, w kt6rym postepowanie zostanie zakoiczone
- w przypadku dokumentacji z postqpowania o udzielenie zam6wienia;

przez okres 10 lat liczonych od koica roku, w kt6rym umowa zostanie zrealizowana
- w przypadku um6w zwartych w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia;
4) w przypadku postqpowaf finansowanych ze (rodk6w unijnych przez czas trwania projektu;
Pani/Pana dane bqdq udostgpniane podmiotom, kt6rym udostqpniona zostanie dokumentac.ia
postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy ?zp oraz podmiotom, kt6rym
administrator powierzyt przetwarzanie danych na mocy art. 28 ust. 3 RODO;
Przysluguje Pani/Panu prawo do:
prawo do dostqpu do danych, na zasadach okreSlonych w art. 15 RODO;
1
prawo do sprostowania danych, na zasadach okreSlonych w art. 16 RODO;
2
prawo do usuniqcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach okreilonych
3
w art. 17 RoDO;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okreslonych w art. 18 RODo.
Przysfuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do olganu nadzorczego, kt6rym jest Prezes
Urzedu Ochrony Danych Osobowych;
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zwiEzanym z udzialem w postqpowaniu
o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okre(lonych danych wynikaiq
z ustawy Pzp;

Dane osobowe nie bqdq podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

w

tym

profilowaniu.

)0(x. PosTANowtENtA KoNcowE
W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia zastosowanie majE
przepisy ustawy Prawo zam6wied publicznych iprzepisy wykonawcze do tej ustawy.

sPts zAtAczN IK6W DO SIWZ
1) Formularz ofertowy - zalacznik nr 1,

2)
3)
4)
5)
6)

Oswiadczenie wstQpne wykonawcy - zalqcznik nr 2,
lnformacja dot. przynale2no6ci lub braku przynale2noSci do grupy kapitalowej
Wz5r zobowiazania innego podmiotu - zaiEcznik nr 4
Wykaz os6b - zalqcznik nr 5,
Projekt umowy - zatqcznik nr 5.

-

zalacznik nr 3,

zASTQPCA

dr ini. Adam Musiuk
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