SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
BGWM/ZP/335-3/07
Samorząd Województwa Mazowieckiego i Marszałek Województwa Mazowieckiego
Ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro
a mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy –
prawo zamówień publicznych
na
„Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dla potrzeb Bazy Danych
Topograficznych (TBD) Województwa Mazowieckiego, zgodnie z „Wytycznymi technicznymi
TBD” Głównego Geodety Kraju”
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 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.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia)
§ 1. Nazwa oraz adres zamawiającego
§ 2. Tryb udzielenia zamówienia
§ 3. Opis przedmiotu zamówienia
§ 4. Termin wykonania zamówienia
§ 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
§ 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
§ 7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami
§ 8. Wymagania dotyczące wadium
§ 9. Termin związania ofertą
§ 10. Opis sposobu przygotowywania ofert
§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny
§ 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
§ 14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
§ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
§ 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach
§ 17 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia
§ 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
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§ 19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 p.z.p. oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one
udzielone.
§ 20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe.
§ 21. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
§ 22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą.
§ 23. Informacja czy zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.
§ 24. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający
przewiduje ich zwrot.
§ 25. Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw (firm) proponowanych podwykonawców.
§ 26. Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.
§ 27. Załączniki
1) wzór formularza ofertowego;
2) warunki techniczne opracowania Bazy Danych Topograficznych (TBD);
3) zakres przestrzenny opracowania (szkic obszaru pokrycia danymi TBD);
4) wykaz obiektów i atrybutów, które należy wprowadzić do bazy danych topograficznych;
5) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie;
6) wykaz prac o charakterze podobnym do niniejszego zamówienia zrealizowanych z należytą
starannością przez Wykonawcę w ciągu ostatnich trzech lat;
7) oświadczenie o posiadaniu kancelarii tajnej;
8) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy i nie podleganiu wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy;
9) wzór umowy;
10) wzór instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego.
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
§ 1. Nazwa oraz adres zamawiającego.
Samorząd Województwa Mazowieckiego i Marszałek Województwa Mazowieckiego,
ul. B. Brechta 3, 03–472 Warszawa,
§ 2. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego.
§ 3. Opis przedmiotu zamówienia.
1.

2.
3.

Przedmiotem zamówienia jest:
„Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dla potrzeb Bazy Danych
Topograficznych (TBD) Województwa Mazowieckiego, zgodnie z „Wytycznymi technicznymi
TBD” Głównego Geodety Kraju” dla następujących miast i gmin województwa mazowieckiego
w granicach administracyjnych:
1) obszar gminy Dąbrówka;
2) obszar gminy Klembów;
3) obszar gminy Poświętne;
4) obszar miasta Zielonka;
5) obszar miasta Sulejówek;
6) obszar gminy Halinów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Warunki Techniczne stanowiące
załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kod CPV – 72314000–9 usługi gromadzenia oraz scalania danych.

§ 4. Termin wykonania zamówienia.
1.
2.

Zamówienie należy zrealizować (termin wykonania) w nieprzekraczalnym terminie 30.11.2007 r.
Termin przedstawienia do odbioru przedmiotu zamówienia musi uwzględniać czas przewidziany
na odbiór i wniesienie ewentualnych poprawek i uzupełnień (60 dni kalendarzowych przed
terminem wykonania wynikającym z ust. 1).

§ 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
1.

2.
3.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej:
a) 1 osobą z uprawnieniami zawodowymi w zakresie fotogrametrii i teledetekcji (7),
b) 1 osobą – z uprawnieniami w zakresie redakcji map (6),
c) zatrudniają pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
d) posiadają kancelarię tajną
oraz w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali usługi o podobnym charakterze do przedmiotu niniejszego
zamówienia za kwotę nie mniejszą niż 300 000 PLN (z VAT); Pod pojęciem usług
o podobnym charakterze do niniejszego zamówienia rozumie się prace przyjęte
do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, obejmujące opracowanie TBD
w zakresie komponentu TOPO,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ustawy.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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4.

W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, zamawiający
dopuszcza możliwość łącznego spełniania i dokumentowania warunków, o których mowa w ust.
1 pkt 2 i 3.

§ 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1.
2.

3.

4.

Każdy z wykonawców zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodne z art. 22 ust. 1
i z art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p., którego wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.
W przypadku wykonawców występujących wspólnie do złożenia oświadczenia zobowiązany jest
każdy z wykonawców występujących wspólnie. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z
postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. zachodzące choćby względem
pojedynczego wykonawcy dyskwalifikują całą grupę wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia.
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 p.z.p., zamawiający
żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę, następujących dokumentów:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie, aktualny odpis składa każdy z
podmiotów;
W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę
niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda załączenia do oferty następujących
dokumentów:
1) kopii: poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do klauzuli co najmniej „poufne” dla
pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, zaświadczenia służby ochrony państwa
o odbytym przez pełnomocnika szkoleniu, dokumentu potwierdzającego zatrudnienie
pełnomocnika.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie, dokumenty składa każdy podmiot
działający na podstawie art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz.2027);
2) oświadczenia o posiadaniu kancelarii tajnej, zgodnie z formularzem załącznika nr 7
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie, dokumenty składa każdy podmiot
działający na podstawie art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz.2027);
3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych tj. informacji czy posiadają uprawnienia zawodowe w
rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005
r. Nr 240, poz.2027) w zakresie redakcji map oraz fotogrametrii i teledetekcji,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności, zgodnie z formularzem załącznika nr 5 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykaz zawierać powinien informacje o
osobach pełniących funkcje kierownicze oraz o osobach bezpośrednio uczestniczących w
realizacji zamówienia, w tym o osobach spełniających warunki określone w § 5 ust. 1 pkt 2.
Kopie uprawnień zawodowych wymagane są tylko dla osób pełniących funkcje
kierownika zgodnie z rozdziałem 8 art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz.2027);
W przypadku podmiotów występujących wspólnie, wykaz składa każdy z podmiotów;
4) wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
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6.

wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały
wykonane należycie, zgodnie z formularzem załącznika nr 6 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Do powyższego wykazu należy dołączyć kserokopię protokołu końcowego odbioru prac,
z którego wynika zakres wykonywanych prac oraz potwierdzenie przyjęcia do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego wydane przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej. W przypadku braku udokumentowania włączenia tych prac do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Zamawiający nie będzie ich uznawał
za prace o podobnym charakterze do pracy objętej niniejszą procedurą.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie, podmioty mogą ten warunek spełniać
łącznie.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

§ 7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, oraz wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
1.
2.
3.

4.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu
lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed
upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
Adres do korespondencji:
Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Al. Jerozolimskie 28
00-024 Warszawa
tel. (0–22) 827 70 46, faks 828 84 59
e-mail: bgwm@bgwm.pl
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:
Ewa Janczar – przewodniczący komisji przetargowej,
telefon: (0–22) 828-84-55, 827-70-46 wew. 44, faks: (0-22) 828-84-59,
e-mail: bgwm@bgwm.pl ,
Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 00-024 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 28, pokój 207.
Informacji dotyczących przetargu udziela się w godzinach: 7:45 – 15:45.

§ 8. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
§ 9. Termin związania ofertą.
1.
2.
3.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą,
Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

§ 10. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1.
2.
3.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna łączna
cena.
Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wszelkie opusty udzielone przez wykonawcę muszą zostać wliczone w cenę.
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4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Oferta wraz z załącznikami musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy
użyciu techniki pisarskiej pozostawiającej trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka
komputerowa, długopis itp.).
Dokumenty załączone do oferty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na
język polski przez Wykonawcę.
Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe
zdekompletowanie.
Wszelkie poprawki lub zmiany (również te przy użyciu korektora) w ofercie, w tym w
załącznikach, muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania
oferty.
Zaleca się, aby oferta złożona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją stron
rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
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.
Każda strona oferty wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do
podpisania oferty. Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron.
W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo, w formie oryginału, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi
być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo
wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.
Wykonawca, nie później niż 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 zastrzeżoną część oferty
oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę
przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem:
„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ”.
Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za
zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy upoważnionego do
podpisania oferty.
Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie wykonawcę.
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym
przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert.
Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz nazwą wykonawcy
wraz z adresem i numerem telefonu (może być pieczęć).
Oferty składane pocztą powinny być zapakowane w dodatkowe opakowanie (kopertę) tak, aby jej
rozpakowanie w miejscu składania ofert nie spowodowało naruszenia oferty właściwej. Nie
zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapoznanie się z treścią oferty przed
terminem składania ofert z winy leżącej po stronie wykonawcy.

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Miejscem składania ofert jest Sekretariat Biura Geodety Województwa Mazowieckiego w
Warszawie, 00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 28, pokój 206, II piętro.
Terminem składania ofert jest dzień ………………………… 2007 r. godz. 10:00
Miejscem otwarcia ofert jest Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 00-024
Warszawa, Al. Jerozolimskie 28, sala konferencyjna.
Terminem otwarcia ofert jest dzień ………………………… 2007 r. godz. 10:15
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana lub wycofanie złożonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie przewidzianej
dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zawierające informację o zmianie bądź
wycofaniu oferty powinno posiadać oznaczenie dodatkowe o treści odpowiednio - „ZMIANA
OFERTY” albo „WYCOFANIE OFERTY”.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
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§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny.
1.

2.
3.
4.
5.

Wykonawca oblicza wartość oferowanej części w oparciu o informacje zawarte w Warunkach
technicznych opracowania Bazy Danych Topograficznych (TBD) stanowiących załącznik nr 2 do
niniejszej specyfikacji i podaje kwotę netto, stawkę i kwotę podatku VAT oraz kwotę brutto,
uwzględniając przy tym wszelkie koszty wykonania zamówienia zgodnie z Warunkami
technicznymi stanowiącymi załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena brutto będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty.
W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawia ją
zgodnie z art. 88 ustawy.
Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

§ 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Spośród ofert nieodrzuconych, spełniających wszystkie warunki specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, Zamawiający wybierze oferty z najniższą ceną brutto.
§ 14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.
2.
3.
4.

Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje
wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu uzgodnienia
wszelkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy.
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę tych wykonawców przy realizacji
zamówienia.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż
przed upływem terminu związania ofertą.
Wykonawca, którego ofertę zamawiający uzna za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach.
Wzór ogólnych warunków umowy stanowi załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
§ 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w postaci protestu, odwołania i skargi do sądu,
w okolicznościach i na zasadach określonych w dziale VI ustawy (art. 179-198) p.z.p.
§ 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie podzielił zamówienie na części i dopuszcza składania ofert częściowych.
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§ 19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 p.z.p. oraz okolicznościach, po których zaistnieniu
będą one udzielone.
Zamawiający przewiduje dokonanie zamówienia uzupełniającego w ilości do 20% zamówienia
podstawowego, co stanowi powierzchnię do 20,0 km2 w przypadku zmiany przebiegu granic
administracyjnych.
§ 20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
§ 21. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
www.bgwm.pl; bgwm@bgwm.pl; www.mazovia.pl .
§ 22. 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.
§ 23. Informacja czy zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie art. 91b ust. 1 p.z.p.
§ 24. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający
przewiduje ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty przygotowania
oferty i udziału w postępowaniu obciążają wykonawcę.
§ 25. Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw (firm) proponowanych
podwykonawców.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonywane przez wykonawcę składającego ofertę.
§ 26. Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.
Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom..
Warszawa, ........…………….. 2007 r.
Podpisy członków komisji przetargowej
Przewodniczący Komisji
Ewa Janczar
Sekretarz Komisji
Anna Jakubisiak
Członek Komisji
Krzysztof Strachota – Osiński
Członek Komisji
Aneta Staniewska

Podpis Kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej
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