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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
 

dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej kwot  
określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych,  w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie: 
 

„Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu 
kędzierzyńsko-kozielskiego na podstawie projektu modernizacji tej osnowy” 

 
Lokalizacja: Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski 

 
CZĘŚĆ I 
 

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 

 
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski - Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, 47-220 Kędzierzyn-Koźle,  
Plac Wolności 13. 

  

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

 
Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi 
na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy. 
Zastosowany podstawowy tryb udzielania zamówienia uregulowany jest przepisami Rozdziału 3 Oddziału  
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 
zwanej dalej ustawą Pzp. 
 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest dla robót budowlanych o szacunkowej wartości powyżej 30.000 
euro a nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu modernizacji osnowy wysokościowej klasy 3, zawartego 

w operacie P.1603.2020.718, który obejmuje obszar powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. 
2. Zakres zamówienia określają:  

a. Projekt szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla powiatu kędzierzyńsko-
kozielskiego, identyfikator materiału zasobu P.1603.2020.718, wraz z mapami (Ark. Mapy: 
6.127.21, 6.127.22, 6.128.20, 6.128.21, 6.128.22, 6.128.23, 6.129.20, 6.129.21, 6.129.22, 
6.129.23, 6.129.24, 6.130.20, 6.130.21, 6.130.22, 6.130.23, 6.130.24, 6.131.20, 6.131.21, 
6.131.22, 6.131.23, 6.131.24, 6.132.20, 6.132.21, 6.132.23, 6.132.24, 6.133.21, 6.133.23), 
stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 

b. WARUNKI TECHNICZNE dla Modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy 
geodezyjnej na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na podstawie projektu 
modernizacji tej osnowy stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. 

3. Pozostałe warunki i standardy jakościowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia określa projekt 
umowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

 
4. Wymagania dotyczące zatrudnienia pracowników przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 
 

1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony  
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). 
Zamawiający wymaga skierowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę co najmniej 1 osoby, 
posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych, zgodnie z 
art. 43 pkt 3) ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, w trakcie trwania 
umowy. 

2) Niedopełnienie powyższego obowiązku może być podstawą do odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

3) Wykonawca lub Podwykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie 
zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia zawierającego wykaz osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę („Pracowników świadczących usługi”), o których mowa 
w pkt. 1.  
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4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  
i dokonywania ich oceny, 

 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ppkt. 1 czynności („Pracowników świadczących 
usługi”), tj.: 
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

6) Niezłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę osób („Pracowników świadczących usługi”) wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

7) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy  
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych 
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę  
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 4 ppkt. 1) 
czynności. 
 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  
71355000-1   Usługi pomiarowe 

 

4. Termin wykonania zamówienia; 

 
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 sierpnia 2021 r. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu; 

 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ. 
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

 

Lp. 
Warunki udziału w postępowaniu  

 

1 Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia warunku. 

2 Zdolności technicznej i zawodowej 

Wykonawca spełni ww. warunek jeżeli wykaże, że: 

1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 
dwa zamówienia na terenie całego powiatu, przy czym jedna z tych usług ma 
wartość co najmniej 250 000,00 zł brutto, odpowiadającą swoim przedmiotem 
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usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania. Zamawiający uzna 
spełnienie warunku jeżeli wykonana usługa obejmowała modernizację osnowy 
wysokościowej klasy 3; 

Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż 
PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) 
opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie 
internetowej Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej 
Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/. 

2) dysponuje lub będzie dysponował osobami do wykonania zamówienia wraz  
z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, które 
spełniają następujące warunki:  

a) co najmniej jedna osoba z uprawnieniami zawodowymi w zakresie 
określonym w art. 43 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne, która ma doświadczenie i brała udział w 
pracach przy modernizacji osnowy wysokościowej klasy 3: 

b) co najmniej trzy osoby, które mają doświadczenie i brały udział w pracach - 
na co najmniej 2 obiektach-przy modernizacji osnowy wysokościowej klasy 3 

3 Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia warunku. 

 
 
5.3. Podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania. 

5.3.1. Zamawiający zastrzega, iż na każdym etapie postępowania może uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 

5.3.2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec 
którego zaistnieją  przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 
 

5.3.3. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

 
5.3.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym spółki 

cywilne) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, natomiast spełnienie warunków udziału 
Wykonawcy wykazują łącznie.  
 

5.3.5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 i art. 24 
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych, środków technicznych, organizacyjnych 
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 
stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 
wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

 
5.3.6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody, o których mowa  
w pkt 5.3.5 za wystarczające. 

 
5.3.7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 
5.3.8. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
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6A. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

6.1 Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie 
wskazanym w załączniku do SIWZ:  

- oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - DRUK nr 2 

- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - DRUK nr 3 

Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. 
         
Inne dokumenty składane wraz z ofertą: 

- Pełnomocnictwo złożone w oryginale lub poświadczona notarialnie kopia do reprezentowania 
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik (jeżeli dotyczy); 

- Zobowiązanie innego podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji  zamówienia – DRUK nr 5 (jeżeli dotyczy); 

- Pełnomocnictwo wykonawców lub wspólników działających wspólnie – DRUK nr 4 (jeżeli dotyczy); 
 

6.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  
w art. 86 ust. 3 ustawy  PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wzór 
oświadczenia – Druk nr 6). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia. 

6.3 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP 

      6.3.1 W zakresie warunków udziału w postępowaniu: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,  
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest  
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
 
Zakres przedstawionych dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiedniego 
warunku określonego w pkt. 5.2, Tabela - Lp. 2 pkt. 1) niniejszej SIWZ – Druk nr 7.  

2 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  
 
Zakres przedstawionych dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiedniego 
warunku określonego w pkt. 5.2, Tabela - Lp. 2 pkt. 2) niniejszej SIWZ.niniejszej SIWZ 
– Druk nr 8.  

 
 
         6.3.2. W zakresie nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: 
 

Lp. Wymagany dokument 
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1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp. 

         6.3.3  Dokumenty podmiotów zagranicznych. 
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 
a) pkt 6.3.2. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.         

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt. 6.3.3 ppkt 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 
6.4 Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 
spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy 
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 
aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

6.5 Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej” zgodnie  
z dyspozycją art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. W tej sytuacji Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,  
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

6.6 Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 
ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w pkt 13 SIWZ, po czym dopiero wyłącznie  
w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się 
na najwyższej pozycji rankingowej w odniesieniu do kryteriów oceny ofert), dokona oceny podmiotowej 
Wykonawcy tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie  
art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.  

6.7 W przypadku zastosowania przez Zamawiającego procedury, o której mowa w pkt 6.5 i 6.6 stosownie do      
treści art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca dołącza do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 6.1         
SIWZ.   

6.8 W przypadku braku, niekompletności czy błędów dotyczących oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1 
SIWZ  Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia ww. oświadczeń lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo 
jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

6.9 Jeżeli wybrany w tzw. „procedurze odwróconej” Wykonawca uchylałby się od zawarcia umowy, wówczas 
Zamawiający może  zbadać, czy podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 
podmiot, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 

6B.  OBOWIĄZKI WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW (Jeżeli 
dotyczą) 

1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, może polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
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2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów wraz z ofertą przedłoży 
pisemne zobowiązanie-oświadczenie innych podmiotów (oryginał) do oddania do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, (wzór stanowi DRUK nr 5) lub inny 
dokument, z którego takie zobowiązanie wynika np. umowa. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej, 
musi być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu użyczającego 
zasoby.  

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o których mowa  
w pkt 6A ppkcie 6.1 SIWZ. 

5. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej, musi być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do 
reprezentowania podmiotu użyczającego zasoby. 

6. Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda, aby  
z przedłożonego zobowiązania lub innych dokumentów wynikał: 

1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 
3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  
4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

8. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp i art. 24 ust. 5 pkt. 1. 

9. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.3.2. SIWZ. 

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, udostepniającego, nie potwierdzają spełnienia 
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, określone przez Zamawiającego. 
 

6C.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE  
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI  CYWILNE/KONSORCJA ) 

1. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w 
tym także wspólnicy spółki cywilnej) ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich  
w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie 
musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. 

2. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi  
i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają 
się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa.  

3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega 
wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku 
podstaw do wykluczenia składają samodzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia. 
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4. Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie o których mowa w pkt 6A ppkt. 6.1 SIWZ że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy  
z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia. 

5. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowania o których mowa  
w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki 
udziału w postępowaniu. 

6. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie. 

7. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej powinno 
zostać przedstawione przez każdego członka Konsorcjum. 

8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

9. Zgodnie z art. 23 ust. 4 w/w ustawy, jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie (w tym również 
spółki cywilnej) została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (określającej rolę i zadania 
poszczególnych Wykonawców (osób) oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia).  

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z  Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  
z wykonawcami; 

 
I. Informacja o sposobie porozumiewania  się Zamawiającego z Wykonawcami, 
 
a)  Zamawiający urzęduje w następujących dniach (roboczych) i godzinach: 

- poniedziałek: 8:00 – 16.00 
- wtorek-piątek: 7.00 – 15.00 

 
b) Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe 
(Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 344 ze zm.) z uwzględnieniem wymogów dotyczących 
formy, ustanowionych poniżej. 
 

c) W toku postępowania wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz 
Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną:  

- pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział Zamówień 
Publicznych i Administracji, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle; 

- faksem: +48 77 / 472 32 95  
- drogą elektroniczną: zp@powiat.kedzierzyn-kozle.pl 

 
d) Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentów przesłanych za 

pomocą  faksu lub drogą elektroniczną. Dokumenty, oświadczenia i zapytania przesłane faksem 
wymagają niezwłocznego potwierdzenia drogą listową. 

 
e) Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego 

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zapytania i wyjaśnienia treści 
SIWZ będą przekazywane wyłącznie pisemnie, za pomocą faksu lub e-mailem.  

 
f/ Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
Korespondencja z Wykonawcami zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych będzie 
udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem internetowym, pod którym 
znajduje się Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
 
II. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 
 
w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 
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1 Piotr Kmieć -   Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych i Administracji  
tel.: ( 77) 4052742, e-mail: zp@powiat.kedzierzyn-kozle.pl 
 
w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 
1 Waldemar Nowak - Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości  
tel.: ( 77) 4052796.  
 

8. Wymagania dotyczące wadium  

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

9. Termin związania ofertą; 

 
1. Wykonawca jest związany ofertą: nie dłużej niż 30 dni. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 

 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert; 

 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (oryginał) sam lub jako partner konsorcjum. 
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  
3. Ofertę wraz z załączanymi do niej dokumentami stanowiącymi treść oferty, pod rygorem odrzucenia 

należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 
składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4. Oferta powinna obejmować całość zamówienia i oferować tylko jedną cenę ostateczną. 
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty. 
6. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ. 
7. Ofertę należy przygotować w oparciu o formularz ofertowy stanowiący druk nr 1 do specyfikacji lub 

własny formularz oferty zawierający treść druku formularza oferty załączonego do SIWZ przez 
Zamawiającego. 

8. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez wykonawcę  
i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w treści zgodnej z niniejszą SIWZ. 

9. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
a) wypełniony formularz ofertowy – Druk nr 1; 
b) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – Druk nr 2; 
c) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Druk nr 3; 
d) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia (Druk nr 5) - jeżeli dotyczy; 
e) inne dokumenty określone w SIWZ (np. pełnomocnictwa) – jeżeli dotyczy. 
 

10. Oświadczenia i dokumenty składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz oświadczenia  
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot wymagań określonych przez 
Zamawiającego, podlegają złożeniu w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 
w formie pisemnej  określonej w § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U. 2016r., poz. 1126 z późn. zm). 

11. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, 
składane są w oryginale. 

12. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 10.11, składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez 

opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, 
własnoręcznym podpisem. 

13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego 
z nich dotyczą. 

14. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych  

mailto:zp@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
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i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 700, 730, 848 i 1590). 

15. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych 
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

16. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

17. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność 
z oryginałem kopii wystawionej przez osoby do tego upoważnione.  

18. Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentu niewłaściwie poświadczonego 
(np. nie poświadczenie klauzulą „za zgodność z oryginałem” odpisu lub kopii) spowoduje wezwanie 
przez zamawiającego do uzupełnienia dokumentów. Brak uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę 
w wyznaczonym terminie skutkował będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia lub odrzuceniem oferty, a także utratą wadium (jeżeli wymagane) w przypadku okoliczności 
o których mowa z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

19. Uzupełnieniu zgodnie z przepisem art. 26 ust. 3 oraz 3a ustawy Pzp podlegają dokumenty o których 
mowa we wskazanym przepisie. W tej sytuacji nie podlegają uzupełnieniu inne wymagane w SIWZ 
dokumenty takie jak np.: formularz oferty, dowód wniesienia wadium (jeżeli wymagane) itp. 

20. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność i zgodność  
z wymaganiami tejże SIWZ. 

21. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania 
w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli 
z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do 
reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład 
oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

22. Oferty wykonawców wykluczonych z postępowania na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp uznaje się 
za odrzucone. Odrzucenie ofert nastąpi zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.  

23. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ  
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

24. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie 
(zszyta lub spięta). 

25. Każda zapisana strona powinna być ponumerowana i podpisana przez osoby upoważnione do 
występowania w imieniu wykonawcy. 

26. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
27. W celu dokonania zmiany  lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą 

ofertę oznaczoną jak w ppk. 10.32, z dodaniem słowa: „Zmiana”  lub złoży stosowne pismo informujące 
o wycofaniu oferty. 

28. Po upłynięciu terminu do składania ofert Wykonawca nie może dokonać czynności określonych w ppkt. 
10.26. 

29. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie 
treści muszą być dokonane poprzez skreślenie części poprawianej i czytelne naniesienie treści 
właściwej oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę. 

30. Zgodnie z art. 96. ust. 3, ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 
dokumentacja dotycząca postępowania przetargowego jest jawna. Nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert  w postępowaniu, zastrzegł, że 
nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Wszelkie 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z zm.), które Wykonawca 
pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem wymaganym art. 8 ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób 
umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem „Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa – nie udostępniać” , z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. 

31. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne 
uzasadnienie odnośnie, co do charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu 
udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153 z 2003r. poz. 1503 z późn. zm.), tj. że zastrzeżona 
informacja: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny, lub organizacyjny przedsiębiorstwa, 
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, a także 
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, może zostać potraktowane 
przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia 
niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji. 
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32. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą firmy i adresem 
Wykonawcy, zaadresowane na adres oraz opisane jak poniżej: 

Nazwa firmy Wykonawcy 
adres Wykonawcy 
 

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie – Koźlu  
Plac Wolności 13 

47-220 Kędzierzyn – Koźle 
 

Oferta przetargowa na zadanie: 
„Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu 

kędzierzyńsko-kozielskiego na podstawie projektu modernizacji tej osnowy” 
 

 Nie otwierać przed dniem ……………..  przed godz. …………………. 

 

Oferta oraz składane wraz z nią dokumenty i oświadczenia powinny być czytelnie podpisane lub parafowane 
i opatrzone imienną pieczęcią przez osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy, zgodnie 
z zapisami Krajowego Rejestru Sądowego lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej .  

Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru, lub z ewidencji działalności 
gospodarczej to należy załączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osobę uprawnioną, jak 
na wstępie.  

Wszelkie inne dokumenty załączone przez Wykonawcę do oferty, nie będą brane pod uwagę przez 
Zamawiającego. 
 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 

 
Miejsce  i  termin  składania ofert:     Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, Plac Wolności 13,   

47-220 Kędzierzyn- Koźle, Wydział Zamówień Publicznych  

i  Administracji    

do godziny 10:30 w dniu  25-09-2020 r.  

Miejsce  i  termin  otwarcia  ofert:    Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, Plac Wolności 13,   

47-220 Kędzierzyn-Koźle    

godz. 12:30 w dniu 25-09-2020 r.  

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny; 

 
12.1 Cena oferty – cena całkowita brutto jest ceną RYCZAŁTOWĄ brutto, zawierającą wszystkie koszty 

wykonania pełnego zakresu  przedmiotu zamówienia. Przez cały okres realizacji zamówienia nie 
będzie podlegała zmianom ani korektom. 

12.2 Oferowaną cenę ryczałtową brutto wpisaną do formularza oferty należy wyliczyć w oparciu o: 
dokumentację projektową, aktualne, powszechne stosowane katalogi, cenniki, taryfikatory bądź inne 
wskaźniki kosztów, dane przedstawione w SIWZ, w tym wynikające z projektu umowy, opisu 
przedmiotu zamówienia, jego zakresu, koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu 
zamówienia przepisami prawa, w tym koszty należnego podatku od towarów i usług VAT, jak również 
wszystkie koszty wynikające z wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszelkich 
upustów i rabatów.  

12.3 Cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
12.4 Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, wynikające wprost z zakresu 

usługi i przedmiotu zamówienia oraz inne koszty wynikające z realizacji, bez których wykonanie 
przedmiotu zamówienia byłoby niemożliwe, w tym również podatek VAT.  

12.5 Wykonawca przy określaniu ceny ofertowej winien uwzględnić wymogi dot. opisu przedmiotu 
zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.  

12.6 Zamawiający dokona obliczenia najkorzystniejszej ceny oferty na podstawie kryterium podanego  
w pkt 13 niniejszej SIWZ.   

12.7 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN. 
12.8 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
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12.9 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert;  

 

13.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr   Nazwa kryterium   Waga  

1  Cena całkowita brutto 0,6 (60 %)  

2 Okres rękojmi za wady 0,4 (40 %) 

13.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

Nr 

kryterium  

Wzór  

1  

Cena całkowita brutto 

Liczba punktów = (Cnajniższa/Cof) * 100 * waga 
gdzie:  
 - C najniższa - najniższa cena spośród wszystkich ofert   

 - C of - cena badanej oferty  

2 

Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 24 miesięcznego (2 lata) okresu 

rękojmi za wady. Oferta wykonawcy, który zaoferuje krótszy okres zostanie 

odrzucona. Okres rękojmi za wady należy określić w miesiącach, w liczbach 

całkowitych. W przypadku określenia okresu rękojmi w wartości ułamkowej, 

zamawiający zaokrągli wartość ułamkową w dół do najbliższej liczby całkowitej.  

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres rękojmi dłuższy niż 84 miesiące 
(7 lat), zamawiający w celu obliczenia punktów przyjmie okres 84 miesięcy. 
                                                                              

liczba punktów oferty badanej =  (okres rękojmi oferty badanej /  najdłuższy 

zaoferowany okres rękojmi jednak nie więcej niż 84 miesiące) x 40  

                                                                                        

 
13.3 Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100.  
13.4 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów  

w odniesieniu do podanych kryteriów.  
13.5 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 13.6, dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany w jej treści. 

13.6 Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

13.7 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie  
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności 
projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (tj. Dz.U. 2017 poz. 847); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 
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d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

13.8 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
13.9 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę  
w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

13.10 Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 
89 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

 
14.1 Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za spełniającą warunki 

ustawy i podane w niniejszej SIWZ oraz uzyska największą sumę punktów w ustalonych kryteriach,  
w terminie określonym zgodnie z art. 94 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

14.2 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,  
o którym mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp  jeżeli wystąpią przesłanki podane w art. 94 ust. 2 w/w 
ustawy. 

14.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (jeżeli było wymagane), Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i  oceny, chyba, że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

 
Zamawiający nie żąda 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; 

 
16.1 Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.  
16.2 Zamawiający przewiduje możliwość poniższych zmian postanowień zawartej umowy. Zmiany, ich 

sposób i zakres zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
SIWZ.  

16.3 Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

16.4 Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich 
wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów 
ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany  
o charakterze administracyjno – organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotycząca 
nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno – prawnej w trakcie trwania umowy, 
innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich  
i rachunkowych w treści umowy, 

16.5 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP, jak dla 
postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 
r. poz. 1843 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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CZĘŚĆ II 

 

1) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
2) Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
3) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1  

pkt  6 i 7  lub art. 134 ust. 6 pkt 3,  jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień; 
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 
4) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe,   jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie; 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

5) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego; 

      Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.  

      Adres elektroniczny Zamawiającego -  zp@powiat.kedzierzyn-kozle.pl  

 
6) 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 (PLN). 
 
7) Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną. 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie aukcji/licytacji elektronicznej. 
 
8) Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot. 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, chyba że koszty te wynikają z art. 93 
ust.4 ustawy. 
 
9) Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 

 

Zamawiający określił wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 2 pkt 8a w ust. 3 pkt 4 
SIWZ. 

 

10) Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 
zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2; 

 

Zamawiający nie określa kluczowej części zamówienia, która objęta byłaby obowiązkiem osobistego 
wykonania przez Wykonawcę. 

 

11)   Liczba części zamówienia na którą wykonawca może złożyć ofertę 

 

Nie dotyczy. 

 
12) Podwykonawcy. 

 
a. Na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  Wykonawca może powierzyć 

wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, na  zasadach  określonych  w  art. 647 KC  oraz  
art. 36b, 36ba, 143a÷143d  ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze 
zm.).  

 

mailto:zp@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
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13) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: 

a) w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja 
szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 
na podstawie projektu modernizacji tej osnowy” – znak sprawy: ZP.272.1.4.2020, prowadzonego 
w trybie przetarg nieograniczony, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO;   

b) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

Plac Wolności 13  47-220 Kędzierzyn-Koźle 

Tel.: 77 4052742 

Faks: 77 4723295 

c) inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu jest 
Pani/Pan Krzysztof Księski, kontakt: tel.: +48 77 40 52 777, e-mail: k.ksieski@powiat.kedzierzyn-
kozle.pl; 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że 
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie 
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub  
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO; 

j) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych 
osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 
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Załączniki do SIWZ:  
 
1. Formularz oferty – druk nr 1. 
2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu  składane na podstawie art. 25a 

ust. 1 ustawy Pzp – druk nr 2. 
3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 

ustawy Pzp – druk nr 3. 
4. Pełnomocnictwo wykonawców lub wspólników działających wspólnie – druk nr 4. 
5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia – druk nr 5. 
6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – druk nr 6. 
7. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert - druk nr 7. 
8. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia– druk nr 8. 
9. Projekt umowy – Załącznik nr 1. 
10. Projekt szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla: Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego GE-

O.6640.1.1331.2019 wraz z mapami projektu szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy (Ark. Mapy: 6.127.21, 
6.127.22, 6.128.20, 6.128.21, 6.128.22, 6.128.23, 6.129.20, 6.129.21, 6.129.22, 6.129.23, 6.129.24, 6.130.20, 
6.130.21, 6.130.22, 6.130.23, 6.130.24, 6.131.20, 6.131.21, 6.131.22, 6.131.23, 6.131.24, 6.132.20, 6.132.21, 
6.132.23, 6.132.24, 6.133.21, 6.133.23) – Załącznik nr 2. 

11. WARUNKI TECHNICZNE dla Modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu 
kędzierzyńsko-kozielskiego na podstawie projektu modernizacji tej osnowy – Załącznik nr 3. 
 


