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Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
http://www.mazovia.pl, e-mail: luiza.buze@mazovia.pl
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości przekraczającej wyraŜoną w złotych równowartość kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
na
konwersję baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego
- IV tura w ramach realizacji części zadania projektowego „Wsparcie prac związanych z przekształceniem
ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz
modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane
z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów
uzasadniających wpisy EGiB” w ramach projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa
mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
Podstawa prawna
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej w dalszej części
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skrócie „p.z.p." oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeŜeli
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia)
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zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŜeli zamawiający wymaga od
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
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Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i
7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 p.z.p.
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać
oferty wariantowe

§ 22

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeŜeli zamawiający dopuszcza
porozumiewanie się drogą elektroniczną

§ 23

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
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śądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom
Określenie części zamówienia, która nie moŜe być powierzona podwykonawcom
Załączniki
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Formularz oferty
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla I części zamówienia – powiat warszawski zachodni
2A
wraz ze wzorem ogólnych warunków umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla II części zamówienia – miasto Płock wraz ze wzorem
2B
ogólnych warunków umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla III części zamówienia – powiat piaseczyński wraz ze
2C
wzorem ogólnych warunków umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla IV części zamówienia – powiat sokołowski wraz ze
2D
wzorem ogólnych warunków umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla V części zamówienia – powiat Ŝyrardowski wraz ze
2E
wzorem ogólnych warunków umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla VI części zamówienia – powiat miński wraz ze wzorem
2F
ogólnych warunków umowy
3A
Formularz oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 p.z.p.
3B
Formularz oświadczenia zgodnego z art. 24 p.z.p.
3C
Informacja w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5 p.z.p.
4
Wykaz wykonanych usług
5
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
6
Wykaz skanerów
§ 1. Nazwa oraz adres zamawiającego
Województwo Mazowieckie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
http://www.mazovia.pl, e-mail: luiza.buze@mazovia.pl
§ 2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
przekraczającej wyraŜoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 p.z.p.
§ 3. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest konwersja baz danych państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego szczebla powiatowego - IV tura w ramach realizacji części zadania projektowego
„Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci
cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy
zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych
danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy EGiB” w ramach projektu
„Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz
wiedzy o Mazowszu” na obszarze obejmującym 6 powiatów województwa mazowieckiego (warszawskiego
zachodniego, miasta Płock, piaseczyńskiego, sokołowskiego, Ŝyrardowskiego, mińskiego).
2. Merytoryczny zakres zamówienia obejmuje:
1) prace geodezyjne i kartograficzne mające na celu:
a) modernizację ewidencji gruntów i budynków (EGiB):
• konwersję mapy katastralnej do postaci wektorowej;
• uzupełnienie bazy danych EGiB o dane dotyczące budynków;
• uzupełnienie bazy danych EGiB o dane dotyczące nieruchomości lokalowych,
• dostosowanie danych ewidencyjnych dotyczących: działek ewidencyjnych, uŜytków gruntowych
oraz klas gleboznawczych do obowiązujących przepisów prawa;
b) przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie zbiorów danych:
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• osnowy geodezyjnej;
• geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
• bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych
opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 objętych zakresem treści mapy zasadniczej
(BDOT500);
c)
przekształcenie do postaci cyfrowej, w drodze skanowania, dokumentów Państwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowego, uzasadniających wpisy do EGiB
oraz treść mapy zasadniczej;
Symbole CPV: 71222100-1 Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich; 71222200-2 Usługi
kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich; 71354000-4 - Usługi sporządzania map; 71354300-7 - Usługi
badań katastralnych; 72314000–9 - Usługi gromadzenia oraz scalania danych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią odpowiednio załączniki nr 2A-2F do specyfikacji.
Zamawiający szacuje, Ŝe dla poszczególnych części zamówienia, wartości netto (bez zamówień
uzupełniających) wynoszą odpowiednio:
CZĘŚĆ
ZAMÓWIENIA

POWIAT

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
(NETTO) (zł)

I

warszawski zachodni

1 461 469,27

II

miasto Płock

164 032,52

III

piaseczyński

2 276 286,18

IV

sokołowski

1 086 971,70

V

Ŝyrardowski

1 626 016,26

VI

miński

544 604,88

§ 4. Termin wykonania zamówienia
1. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w § 15
ust. 2 specyfikacji.
2. Termin wykonania zamówienia:
1) dla I, III, IV, V, VI części zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jeśli termin 12 miesięcy od
dnia podpisania umowy upływa po 30 marca 2015 r., Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot
umowy do 30 marca 2015 r.;
2) dla II części zamówienia 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jeśli termin 10 miesięcy od dnia
podpisania umowy upływa po 31 grudnia 2014 r., Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy
do 31 grudnia 2014 r.
§ 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna, Ŝe warunek, ten dla odpowiedniej części zamówienia został spełniony, jeŜeli Wykonawca
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności
1
jest krótszy – w tym okresie zrealizował:
a) w przypadku części I zamówienia, o której mowa w § 19 niniejszej specyfikacji:
• co najmniej jedno zamówienie na wykonanie prac geodezyjnych modernizacji ewidencji gruntów
budynków, przeprowadzanej w trybie art. 24a Prawa geodezyjnego i kartograficznego przy czym
łączna wartość zamówień nie moŜe być mniejsza niŜ 750 000 zł brutto (słownie złotych: siedemset
pięćdziesiąt tysięcy i 00/100), a wartość kaŜdego z wykazywanych zamówień nie moŜe być mniejsza
niŜ 250 000 zł brutto (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy i 00/100),
• co najmniej jedno zamówienie na wykonanie: opracowania mapy zasadniczej w postaci wektorowej,
lub konwersji analogowej mapy zasadniczej do postaci wektorowej lub opracowania mapy do celów
projektowych w postaci wektorowej lub opracowania BDOT 500 przy czym łączna wartość zamówienia
nie moŜe być mniejsza niŜ 550 000 zł brutto (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt tysięcy i 00/100),
b) w przypadku części II zamówienia, o której mowa w § 19 niniejszej specyfikacji:
• co najmniej jedno zamówienie na wykonanie przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentów
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowego
uzasadniających wpisy do EGiB oraz treść mapy zasadniczej przy czym łączna wartość zamówień nie
moŜe być mniejsza niŜ 100 000 zł brutto (słownie złotych: sto tysięcy i 00/100),
c) w przypadku części III zamówienia, o której mowa w § 19 niniejszej specyfikacji:
• co najmniej jedno zamówienie na wykonanie prac geodezyjnych modernizacji ewidencji gruntów
i budynków, przeprowadzanej w trybie art. 24a Prawa geodezyjnego i kartograficznego przy czym
łączna wartość zamówień nie moŜe być mniejsza niŜ 1 150 000,00 zł brutto (słownie złotych: jeden
milion sto pięćdziesiąt tysięcy i 00/100), a wartość kaŜdego z wykazywanych zamówień nie moŜe być
mniejsza niŜ 300 000 zł brutto (słownie złotych: trzysta tysięcy i 00/100),
d) w przypadku części IV zamówienia, o której mowa w § 19 niniejszej specyfikacji:

1

W przypadku składania przez Wykonawcę ofert na kilka części zamówienia Zamawiający dopuszcza, aby dla wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia Wykonawca miał moŜliwość wykazania tych samych zamówień dla róŜnych części.
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•

co najmniej jedno zamówienie na wykonanie prac geodezyjnych modernizacji ewidencji gruntów
i budynków, przeprowadzanej w trybie art. 24a Prawa geodezyjnego i kartograficznego przy czym
łączna wartość zamówień nie moŜe być mniejsza niŜ 550 000 zł brutto (słownie złotych: pięćset
pięćdziesiąt tysięcy i 00/100), a wartość kaŜdego z wykazywanych zamówień nie moŜe być mniejsza
niŜ 200 000 zł brutto (słownie złotych: dwieście tysięcy i 00/100),
e) w przypadku części V zamówienia, o której mowa w § 19 niniejszej specyfikacji
• co najmniej jedno zamówienie na wykonanie prac geodezyjnych modernizacji ewidencji gruntów
i budynków, przeprowadzanej w trybie art. 24a Prawa geodezyjnego i kartograficznego przy czym
łączna wartość zamówień nie moŜe być mniejsza niŜ 850 000,00 zł brutto (słownie złotych: osiemset
pięćdziesiąt tysięcy i 00/100), a wartość kaŜdego z wykazywanych zamówień nie moŜe być mniejsza
niŜ 300 000 zł brutto (słownie złotych: trzysta tysięcy i 00/100),
• co najmniej jedno zamówienie na wykonanie: opracowania mapy zasadniczej w postaci wektorowej lub
konwersji analogowej mapy zasadniczej do postaci wektorowej lub opracowania mapy do celów
projektowych w postaci wektorowej lub opracowania BDOT 500 przy czym łączna wartość zamówienia
nie moŜe być mniejsza niŜ 650 000 zł brutto (słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt 00/100),
f) w przypadku części VI zamówienia, o której mowa w § 19 niniejszej specyfikacji:
• co najmniej jedno zamówienie na wykonanie prac geodezyjnych modernizacji ewidencji gruntów
i budynków, przeprowadzanej w trybie art. 24a Prawa geodezyjnego i kartograficznego przy czym
łączna wartość zamówień nie moŜe być mniejsza niŜ 300 000 zł brutto (słownie złotych: trzysta
tysięcy i 00/100), a wartość kaŜdego z wykazywanych zamówień nie moŜe być mniejsza niŜ 100 000 zł
brutto (słownie złotych: sto tysięcy i 00/100),
2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
2
Zamawiający uzna warunek ten za spełniony, jeŜeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować:
a) w przypadku części I zamówienia, o której mowa w § 19 niniejszej specyfikacji 3 osobami posiadającymi
uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287);
b) w przypadku części II zamówienia, o której mowa w § 19 niniejszej specyfikacji 1 osobą posiadającą
uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287),
c) w przypadku części III zamówienia, o której mowa w § 19 niniejszej specyfikacji 4 osobami
posiadającymi uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287),
d) w przypadku części IV zamówienia, o której mowa w § 19 niniejszej specyfikacji 2 osobami
posiadającymi uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287);
e) w przypadku części V zamówienia, o której mowa w § 19 niniejszej specyfikacji
• 3 osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287);
• 1 osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
f) w przypadku części VI zamówienia, o której mowa w § 19 niniejszej specyfikacji:
• 3 osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287),
• 1 osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca ubiegający się o realizację:
a) II części zamówienia dysponuje lub będzie dysponował skanerem o następujących, minimalnych
parametrach:
- format co najmniej A3;
- rozdzielczość nie mniej niŜ 400 dpi;
- moŜliwość uzyskania zapisu w formacie PDF
b) V części zamówienia dysponuje lub będzie dysponował skanerem o następujących, minimalnych
parametrach
- pozwalającym na skanowanie materiałów na sztywnych podkładach (blacha);
- format co najmniej A1;
- rozdzielczość co najmniej 400 dpi;
- moŜliwość uzyskania zapisu w formacie TIFF z kompresją CCITT G4/LZW
4) sytuacji finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność
3
kredytową odpowiednio na kwotę :
a) dla I części zamówienia 800 000 zł (osiemset tysięcy i 00/100);
b) dla II części zamówienia 100 000 zł (sto tysięcy i 00/100);
c) dla III części zamówienia 1 200 000 zł (jeden milion dwieście tysięcy i 00/100);
d) dla IV części zamówienia 600 000 zł (sześćset tysięcy i 00/100);
2

Zamawiający nie dopuszcza, aby dla wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia Wykonawca
wykazywał te same osoby dla róŜnych części zamówienia.

3

W przypadku ubiegania się o realizację więcej niŜ jednej części zamówienia kwoty sumują się.
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e) dla V części zamówienia 900 000 zł (dziewięćset tysięcy i 00/100);
f) dla VI części zamówienia 300 000 zł (trzysta tysięcy i 00/100);
2. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający dopuszcza
moŜliwość łącznego spełniania i dokumentowania warunków, o których mowa w ust. 1.
6. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 p.z.p. zachodzące
choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia.
7. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy
dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty wg formuły spełnia/nie spełnia.
§ 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu
1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w § 5 ust. 1, Zamawiający Ŝąda
następujących dokumentów:
1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3A do
specyfikacji;
2) wykazu wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane naleŜycie – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji;
W przypadku, gdy w wykazach usług Wykonawca poda wartości w innych walutach niŜ PLN, Zamawiający
dla oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik
nr 5 do specyfikacji;
4) oświadczenia, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
5) wykazu skanerów wielkoformatowych, które będą wykorzystywane w celu realizacji zamówienia,
z informacjami na temat ich podstawowych parametrów technicznych oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi urządzeniami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji;
6) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7) jeŜeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moŜe przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej wymaganych przez Zamawiającego moŜe przedstawić inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku, o którym mowa odpowiednio
w § 5 ust. 1 pkt 4).
2. Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2) są:
1) poświadczenie, Ŝe usługa została wykonana naleŜycie, wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa
była wykonywana;
2) oświadczenie wykonawcy, jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1);
3) w przypadku, gdy usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), zostały wcześniej wykonane
na rzecz Województwa Mazowieckiego lub Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w
Warszawie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 1) i 2).
z zastrzeŜeniem przepisu § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z
2013 r. ,poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane
3. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2), 3), 4), 5), 6) i 7) powinny zawierać pełen zakres informacji, pozwalający
Zamawiającemu dokonać jednoznacznej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu wymienionych w § 5 ust. 1 specyfikacji.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 p.z.p., Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3B do specyfikacji;
2) informacji o przynaleŜności bądź o nie przynaleŜności do grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5
p.z.p., której wzór stanowi załącznik nr 3C do specyfikacji;
3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
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wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p., wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 p.z.p.,
wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 p.z.p.,
wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 p.z.p.,
wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Dokumenty wymienione w ust. 4 pkt 3-8 składane są przez Wykonawcę w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. JeŜeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 p.z.p., mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 p.z.p., wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
z tym Ŝe w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
7. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie do złoŜenia dokumentów wymienionych w ust. 4
zobowiązany jest kaŜdy z Wykonawców występujących wspólnie (zaleŜnie od statusu podmiotu).
8. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 4:
1) pkt 3 - 5 i pkt 7 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 6 i 8 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11
p.z.p.
9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 lit. b, powinien
być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10. JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się takŜe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŜone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio.
11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŜe zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu.
12. JeŜeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w § 5 ust. 1 specyfikacji polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p zamawiający wymaga
złoŜenia (oryginału) pisemnego oświadczenia tych podmiotów, do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
§ 7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną
uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została
niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
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3.

Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 6 dni
przed terminem składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
(pn. – pt. w godzinach od 8:00 do 16:00)
Krzysztof Strachota-Osiński
tel. (022) 59 79 041
Luiza Buze
tel. (022) 59 79 049, faks
(022) 59 79 043
§ 8. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający Ŝąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
część I
– 38 000 zł
część II
–
6 000 zł
część III
– 58 000 zł
część IV
– 28 000 zł
część V
– 42 000 zł
część VI
– 14 000 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
PKO BP SA IX Oddział Warszawa
Nr 91 1020 1097 0000 7202 0007 5564
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03–719 Warszawa
z dopiskiem
,,Wadium – konwersja baz danych państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego szczebla powiatowego - IV tura część ….. –
nr sprawy: GW-7.ZP.U.272.122.2013.LB”

5.

Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 3 pkt 2-5 wystawia się na:
Województwo Mazowieckie
ul. Jagiellońska 26, 03–719 Warszawa
NIP 113-245-39-40 REGON 015528910

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 3 pkt 2-5 musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub
poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 p.z.p. Dokumenty te będą
zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze Ŝądanie oraz
zostaną złoŜone w oryginale.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeŜeniem ust. 10.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie
ust. 5, jeŜeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 p.z.p., nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., lub
pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie
Wykonawcy.
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§ 9. Informacja dotycząca zaliczek na poczet wykonania zamówienia
1. Zamawiający udzieli Wykonawcom zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości
odpowiadającej 20% wartości brutto ceny oferty dla poszczególnych części zamówienia.
2. Zaliczka zostanie wypłacona Wykonawcy po podpisaniu umowy oraz po wniesieniu przez Wykonawcę
zabezpieczenia zaliczki w wysokości 100% udzielonej zaliczki w terminie 60 dni od dnia dostarczenia faktury
VAT do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Floriańska 10,
03-707 Warszawa.
§ 10. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
§ 11. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę na jedną lub więcej części zamówienia, opisanych w § 19 specyfikacji,
zawierającą jedną cenę.
2. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wszelkie opusty udzielone przez Wykonawcę muszą zostać wliczone w cenę.
4. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŜności w formie pisemnej.
5. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy uŜyciu techniki pisarskiej
pozostawiającej trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.). Dokumenty
sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez Wykonawcę.
6. Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemoŜliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany (równieŜ te przy uŜyciu korektora) w ofercie, w tym w załącznikach, muszą być
własnoręcznie podpisane przez osobę upowaŜnioną do podpisania oferty.
8. Zaleca się, aby oferta złoŜona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją stron rozpoczynającą
się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
9. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta
musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
10. KaŜda strona oferty wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upowaŜnioną do podpisania oferty.
Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron.
11. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo,
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, określające zakres
pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu,
chyba Ŝe pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.
12. Wykonawca, nie później niŜ przed upływem terminu składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. W tym przypadku Wykonawca powinien zastrzeŜoną część oferty oznaczyć w sposób niebudzący
wątpliwości, iŜ stanowi ona zastrzeŜoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym)
opakowaniu oznaczonym napisem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ”.
13. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie niepienięŜnej lub kopia dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu powinien być dostarczony do Zamawiającego w oddzielnej
kopercie, która powinna być oznaczona numerem sprawy i dopiskiem – WADIUM. Dokument ten moŜe zostać
dostarczony do Zamawiającego wraz z ofertą.
14. Wymaga się, aby kaŜda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za zgodność
z oryginałem (na kaŜdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
upowaŜnionego do podpisania oferty.
15. Koszt przygotowania i złoŜenia oferty obciąŜa jedynie Wykonawcę.
16. Ofertę naleŜy złoŜyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemoŜliwiającym przypadkowe otwarcie
i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert.
17. Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (moŜe być
pieczęć) i zaadresowane:
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na „konwersję baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego IV tura część ….. –”
Nr sprawy: GW-7.ZP.U.272.122.2013.LB

18. Oferty składane pocztą powinny być zapakowane w dodatkową kopertę tak, aby jej rozpakowanie w Kancelarii
Ogólnej Urzędu nie spowodowało naruszenia oferty właściwej. Nie zastosowanie się do tego zalecenia moŜe
spowodować zapoznanie się z treścią oferty przed terminem składania ofert z winy leŜącej po stronie
Wykonawcy.
§ 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejscem składania ofert jest Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 4 lutego 2014 r. godzina 09:30.
3. Miejscem otwarcia ofert jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wydział
Zamówień Publicznych, ul. Jagiellońska 36, Warszawa, sala konferencyjna nr 114.
4. Terminem otwarcia ofert jest dzień 4 lutego 2014 r. godzina 14:30.

Województwo Mazowieckie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
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5.
6.

Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana lub wycofanie złoŜonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie przewidzianej dla złoŜenia
oferty, z zastrzeŜeniem, Ŝe opakowanie zawierające informację o zmianie bądź wycofaniu oferty powinno
posiadać oznaczenie dodatkowe o treści odpowiednio - „ZMIANA OFERTY” albo „WYCOFANIE OFERTY”.
§ 13. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca oblicza wartość zamówienia w oparciu o informacje zawarte w Szczegółowych opisach przedmiotu
zamówienia stanowiących załączniki nr 2A – 2F do specyfikacji oraz wypełniając załącznik nr 1 do specyfikacji formularz oferty dla I, II, III, IV, V, VI części zamówienia (Wykonawca wypełnia formularz dla części zamówienia,
na którą/e składa ofertę).
2. Wartość zamówienia musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
§ 14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1. Kryterium oceny ofert stanowi – cena 100%
2. Zamawiający przydzieli kaŜdej badanej nieodrzuconej ofercie w kryterium cena odpowiednią liczbę punktów w
następujący sposób: wykonawca, który zaproponuje najniŜszą cenę otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali
wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

 C
C =  min
 Cx
gdzie:
C
Cmin
Cx

=
=
=


 × 100


liczba punktów za kryterium „cena”,
najniŜsza cena wynikająca ze złoŜonych ofert,
cena oferty badanej.

2. Komisja dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Przez pojęcia „oferta badana” oraz „złoŜonych ofert” zamawiający rozumie oferty nie podlegające odrzuceniu.
§ 15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający:
1) niezwłocznie zawiadamia Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru
oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców,
którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) niezwłocznie po wyborze zamieszcza informację, o której mowa w pkt 1 na stronie internetowej oraz w
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŜ:
1) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną,
2) 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeŜeli zawiadomienie to
zostanie przesłane w inny sposób niŜ określone w pkt 1,
nie później niŜ przed upływem terminu związania ofertą.
3. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których
mowa w ust. 2, jeŜeli w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia złoŜono tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu
uzgodnienia wszelkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy.
§ 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
1. Zamawiający będzie Ŝądał od Wykonawcy, któremu udzieli zamówienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania
umowy w wysokości 10% ceny wskazanej w ofercie, dla danej części zamówienia niezaleŜnie od
zabezpieczenia, o którym mowa w § 9.
2. Zabezpieczenie moŜe być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275 z późn.
zm.).
3. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości wnoszenia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w innych
formach.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy:
PKO BP SA IX Oddział Warszawa
nr 64 1020 1097 0000 7102 0007 5614
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03–719 Warszawa
z dopiskiem
,,Zabezpieczenie – konwersja baz danych państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego szczebla powiatowego - IV tura część ….. –
nr sprawy: GW-7.ZP.U.272.122.2013.LB”

Województwo Mazowieckie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

5.

GW-7.ZP.U.272.122.2013.LB

Zabezpieczenie wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt b-e wystawia się na:
Województwo Mazowieckie
ul. Jagiellońska 26, 03–719 Warszawa
NIP 113-245-39-40 REGON 015528910

6.

Dokument gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub
poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze, pisemne Ŝądanie Zamawiającego
wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia. W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie moŜe uzaleŜniać
dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta dodatkowych warunków. W przypadku przedłoŜenia
dokumentu gwarancji lub poręczenia niezawierającego wymienionych elementów, bądź posiadającego
jakiekolwiek dodatkowe zastrzeŜenia, Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy.
7. Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. Pozostałą część zabezpieczenia
naleŜytego wykonania umowy zostanie zwrócona po upływie okresu rękojmi za wady.
8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŜe wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na
poczet zabezpieczenia.
9. JeŜeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
§ 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŜeli zamawiający wymaga od
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
Wzory ogólnych warunków umowy zostały załączone do szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia na
poszczególne części.
Dopuszcza się zmiany treści umowy w stosunku do treści złoŜonej oferty, w tym terminu realizacji, w przypadku
zaistnienia jednej lub więcej z poniŜszych okoliczności:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
umowy;
2) praw i obowiązków stron umowy w sytuacji gdy nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie ukształtowania
zgodnie z nowymi regulacjami tych praw i obowiązków, które mają wpływ na wykonanie usługi;
3) ulegnie zmianie harmonogram realizacji Projektu;
4) kiedy zachodzi konieczność połączenia wyników prac zrealizowanych w ramach udzielonego ewentualnie
zamówienia uzupełniającego z wynikami prac zrealizowanymi w zakresie przedmiotowej umowy;
5) zajdzie konieczność dostosowania treści umowy do zmienionych przepisów prawa lub zmienionych wymagań i
wytycznych Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych oraz Samorządu Województwa
Mazowieckiego, w tym w szczególności warunków dotyczących kwalifikowalności wydatków;
6) konieczności zmiany osób wykonujących zamówienie, za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, Ŝe osoby te
posiadać będą kwalifikacje nie niŜsze niŜ określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie
niŜsze niŜ kwalifikacje osób zastępowanych;
7) podwykonawców w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia mowy,
koniecznym będzie dla prawidłowego wykonania umowy posłuŜenie się przez Wykonawcę podwykonawcami,
którzy będą realizowali zastępczo część lub cały zakres powierzony innym podwykonawcom lub nowy zakres
usługi;
8) wysokości wynagrodzenia umownego w sytuacji gdy nastąpi zwiększenie lub zmniejszenie stawki podatku od
towarów i usług na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w Ŝycie po dniu zawarcia umowy; w takim
przypadku ulega zmianie kwota naleŜnego podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od
towarów i usług;
9) gdy konieczne będzie wprowadzenie zmian wynikających ze zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy
Zamawiającym a inną niŜ Wykonawca stroną (dotyczy m. in. zmian wnoszonych do projektu unijnego oraz
zapisów umów określających zasady dofinansowania zamówienia ze środków unijnych);
10) modyfikacje będą podyktowane koniecznością rezygnacji lub zmiany kolejności realizacji poszczególnych działań
w zakresie Zadań, o których mowa w Szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia stanowiącym Zał. Nr 2A-2F
do SIWZ.
11) nastąpią inne zdarzenia niezaleŜne od Wykonawcy i Zamawiającego, uniemoŜliwiające wykonanie przedmiotu
umowy w ustalonym terminie;
12) gdy konieczne będzie wprowadzenie zmian będących następstwem niezaleŜnych od Zamawiającego
i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć przy zachowaniu naleŜytej staranności
szczególności zmian w zasadach dotyczących sposobu realizacji zamówienia;
13) ograniczenia zakresu usługi w sytuacji, gdy Zamawiający zaniecha części usługi w przypadku wstrzymania
dofinansowania zamówienia ze środków unijnych z przyczyn niezaleŜnych od zamawiającego lub niemoŜliwych
do przewidzenia;
§ 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w okolicznościach i na zasadach określonych w dziale VI p.z.p.

Województwo Mazowieckie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
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§ 19. Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający podzielił zamówienie na 6 części i dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis poszczególnych części
zamówienia zawarty jest w załącznikach 2A-2F do niniejszej specyfikacji – Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia.
§ 20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 p.z.p.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego.
§ 21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać
oferty wariantowe, jeŜeli zamawiający dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
§ 22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeŜeli zamawiający dopuszcza
porozumiewanie się drogą elektroniczną
1. Adres e-mail: luiza.buze@mazovia.pl.
2. Strona internetowa Zamawiającego: www.mazovia.pl.
§ 23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a
wykonawcą
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
§ 24. Informacja czy zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie art. 91a ust. 1 p.z.p.
§ 25. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŜeli zamawiający przewiduje ich
zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; wszelkie koszty przygotowania oferty i udziału
w postępowaniu obciąŜają Wykonawcę.
§ 26. śądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom
Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie części zamówienia, którą Wykonawca powierzy
podwykonawcom; brak informacji w tej sprawie Zamawiający będzie rozumiał, Ŝe Wykonawca nie zamierza
powierzyć Ŝadnej części zamówienia podwykonawcom.
§ 27. Określenie części zamówienia, która nie moŜe być powierzona podwykonawcom
Zamawiający nie określił, która część zamówienia nie moŜe być powierzona podwykonawcom.
Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r.

Województwo Mazowieckie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
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