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Nr postępowania: IR.I.272.3.2022

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: IR.I.272.3.2022, nazwa zadania:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 260702_2.0005
Maksymilianów oraz dostosowanie obecnie prowadzonej bazy danych ewidencji gruntów
i budynków do obowiązujących przepisów dla jednostek ewidencyjnych 260702_2 Bałtów oraz
260703_2 Bodzechów w powiecie ostrowieckim.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie
ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem internetowym: miniportal.uzp.gov.pl
Pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- lub podpisem zaufanym,
- lub podpisem osobistym.

Specyfikacja Warunków Zamówienia zawiera:
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Powiat Ostrowiecki
z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
tel. (41) 247-63-55, fax. (41) 247-69-65,
http:// www.ostrowiecki.eu
e-mail: starostwo@powiat.ostrowiecki.eu
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie
dokumenty związane z prowadzoną procedurą: miniportal.uzp.gov.pl oraz www.ostrowiecki.eu

Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30
II. Tryb udzielenia zamówienia
1.

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych
w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dalej pzp
(Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, Wykonawca winien przyjąć, że w pierwszej
kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy pzp i aktów wykonawczych, a w drugiej kolejności
zapisy niniejszej SWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia
negocjacji.
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa
w art. 3 ustawy pzp.
4. Zgodnie z art. 310 pkt 1 pzp Zamawiający przewiduje możliwości unieważnienia przedmiotowego
postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub
części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
9. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
10. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
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11. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
Wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp.
12. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez
Zamawiającego 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, 1043 i 1495) obejmują następujące rodzaje czynności – zgodnie
z § 7 projektowanych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ.
13. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w § 7,
stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ.
14. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób,
o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 pzp.
15. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej
"SWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy pzp.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia jest:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 260702_2.0005
Maksymilianów oraz dostosowanie obecnie prowadzonej bazy danych ewidencji gruntów
i budynków do obowiązujących przepisów dla jednostek ewidencyjnych 260702_2 Bałtów oraz
260703_2 Bodzechów w powiecie ostrowieckim:
a)

b)

c)

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 260702_2.0005 Maksymilianów, gmina
Bałtów, powiat ostrowiecki.
Powierzchnia ogólna obrębu: 324ha.
Ilość działek ewidencyjnych: 707.
Szacowana ilość budynków: 269.
Ilość jednostek rejestrowych gruntowych: 289.
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków będzie prowadzona zgodnie z zasadami określonymi
w art.24a ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021r.
poz. 1990 ze zm.) oraz §27 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia
27.07.2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. 2021, poz.1390 ze zm.).
Dostosowanie obecnie prowadzonej bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących
przepisów dla jednostki ewidencyjnej 260702_2 Bałtów w powiecie ostrowieckim.
Obszar gminy Bałtów jest podzielony na 14 obrębów o powierzchni ogólnej:
10 508ha.
Ilość działek ewidencyjnych:18 111.
Ilość budynków: 3974 ( z wyłączeniem modernizowanego obrębu Maksymilianów), Ilość lokali: 48.
Dostosowanie obecnie prowadzonej bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących
przepisów dla jednostki ewidencyjnej 260703_2 Bodzechów w powiecie ostrowieckim.
Obszar gminy Bodzechów jest podzielony na 27 obrębów o powierzchni ogólnej: 12 218ha.
Ilość działek ewidencyjnych: 18922
Ilość budynków: 9931
Ilość lokali: 130

2. Dodatkowo opis przedmiot zamówienia i jego wykonania znajduje się w następujących dokumentach,
które stanowią integralną część SWZ, z uwzględnieniem najszerszego zakresu usługi ujętego
w którymkolwiek z tych dokumentów:
a. Projektowane postanowienia umowy - stanowiące Załącznik Nr 5 do SWZ,
wraz z załącznikami (1,2,3,4 i 5):
- załącznik nr 1 do Umowy – Warunki techniczne,
- załącznik nr 2 do Umowy – Przedmiot powierzenia oraz zakres i cel przetwarzania danych.
,
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- załącznik nr 3 do Umowy – Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
- załącznik nr 4 do Umowy – Oświadczenie osoby nie będącej pracownikiem Starostwa.
- załącznik nr 5 do Umowy – Mapa przeglądowa
4. Wykonawca na etapie przygotowywania oferty i wyceny usługi stanowiącej przedmiot zamówienia
powinien zapoznać się z dokumentami załączonymi do niniejszej SWZ. W razie wątpliwości
Wykonawca
przed
złożeniem
oferty
powinien
zwrócić
się
do
Zamawiającego
z prośbą o wyjaśnienia. Brak zastrzeżeń ze strony Wykonawcy będzie traktowany jako akceptacja
dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia i jednocześnie stanowiącej podstawę wyceny usługi.
5. Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
- 71.35.43.00-7 Usługi badań katastralnych
- 71.35.40.00-4 Usługi sporządzania map
- 71.22.22.00-2 Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich
- 71.25.00.00-5 Usługi architektoniczne, inżynierskie i pomiarowe
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Przedmiot zamówienia nie jest podzielny, z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia nie jest
możliwe dokonanie podziału zamówienia na części oraz ze względów organizacyjnych musi zostać
wykonany przez jednego wykonawcę. Podzielenie zamówienia skutkowałoby nadmiernymi kosztami
wykonania zamówienia.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
9. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego
z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
10. Wymagania dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji
zamówienia na podstawie umowy o pracę na podstawie art. 95 Pzp. Informacje na temat zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, m.in. sposób dokumentowania
zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli zatrudnienia tych osób, rodzaj czynności
niezbędnych do realizacji zamówienia:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących usługę: określono w projektowanych postanowieniach
umowy w § 7 stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
11. Wymagania dot. rękojmi: minimalny okres gwarancji i rękojmi (wyrażony w liczbie lat)
– 3, maksymalny okres rękojmi (wyrażony w liczbie lat) – 6.
IV. Wizja lokalna
Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej
lub sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji
Zamawiającego, a jakie będą udostępniane podmiotom zgłaszającym chęć udziału w postępowaniu.
V. Termin wykonania zamówienia
1. Wymagany termin wykonania (realizacji) zamówienia: w terminie 9 miesięcy od podpisania
Umowy.
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w projektowanych
postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ.
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VI. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
należycie co najmniej: trzy usługi zbliżone do zakresu zamówienia i wartości co najmniej
150 000 zł brutto, wraz z danymi określającymi przedmiot zlecenia, daty wykonania
i danymi odbiorców. Wykaz ma dotyczyć sporządzenia opracowań w oparciu o geodezyjne
pomiary terenowe poprzedzone ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych,
dotyczących obiektów o zbliżonej powierzchni opracowania, jednak nie mniejszej
niż 500 ha.
Wykonawca wykaże również, że wykonywał opracowania związane z dostosowaniem,
konwersją bazy egib do struktur Firebird, dotyczących obiektów o zbliżonej powierzchni
opracowania, jednak nie mniejszej niż 500 ha. W celu rzetelnej oceny posiadanego przez
Wykonawcę doświadczenia, każda usługa wykazu powinna zawierać szczegółowe
informacje dotyczące:
- łącznej powierzchni opracowania,
- łącznej ilości działek objętych geodezyjnymi pomiarami terenowymi wraz z ustaleniem
przebiegu granic działek ewidencyjnych,
- łącznej ilości budynków na obszarze opracowania,
- terminie realizacji prac,
- wartości brutto zrealizowanych prac.
- wykonania powyższych prac w oprogramowaniu EWMAPA i strukturze bazy Firebird.
- wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że prace były wykonywane
należycie, a utworzone bazy danych EGiB oraz inne materiały w szczególności operaty
opisowo-kartograficzne zostały przyjęte do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi
osobami spełniającymi poniższe wymagania:
- co najmniej dwiema osobami, z których każda posiada uprawnienia zawodowe
w zakresie określonym w art.43 pkt.1 i pkt.2 - ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1990 ze zm.).
- osobą posiadającą właściwe kwalifikacje do przeprowadzania gleboznawczej
klasyfikacji gruntów oraz dostarczy dokumenty potwierdzające posiadanie dostatecznej
wiedzy i umiejętności w kierunku gleboznawczej klasyfikacji gruntów przez tę osobę.
3. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne
spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności
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zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
VII. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu
1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
- w art. 108 ust. 1 pzp.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 pzp.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5
pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 pzp.
4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 pzp,
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
VIII. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia
(podmiotowe środki dowodowe)
1.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania – odpowiednio zgodnie z Załącznikiem nr 3 i nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego
do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ,
2) Wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat, 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 sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się 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 powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - Załącznik nr 6 do SWZ:
a) Wymagane jest wykazanie co najmniej trzech usług zbliżone do zakresu zamówienia
i wartości co najmniej 150 000 zł brutto, wraz z danymi określającymi przedmiot
zlecenia, daty wykonania i danymi odbiorców. Wykaz ma dotyczyć sporządzenia
opracowań w oparciu o geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone ustaleniem przebiegu
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granic działek ewidencyjnych, dotyczących obiektów o zbliżonej powierzchni
opracowania, jednak nie mniejszej niż 500 ha.
Wykonawca wykaże również, że wykonywał opracowania związane z dostosowaniem,
konwersją bazy egib do struktur Firebird, dotyczących obiektów o zbliżonej powierzchni
opracowania, jednak nie mniejszej niż 500 ha.
wykonania powyższych prac
w oprogramowaniu EWMAPA i strukturze bazy Firebird, wykonawca przedstawi
dokumenty potwierdzające, że prace były wykonywane należycie, a utworzone bazy
danych EGiB oraz inne materiały w szczególności operaty opisowo-kartograficzne zostały
przyjęte do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi oraz kontrolę jakości, 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, wzór wykazu osób
stanowi Załącznik nr 7 do SWZ:
- Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował
osobami:
- co najmniej dwiema osobami, z których każda posiada uprawnienia zawodowe
w zakresie określonym w art.43 pkt.1 i pkt.2 - ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1990 ze zm.).
- osobą posiadającą właściwe kwalifikacje do przeprowadzania gleboznawczej
klasyfikacji gruntów oraz dostarczy dokumenty potwierdzające posiadanie dostatecznej
wiedzy i umiejętności w kierunku gleboznawczej klasyfikacji gruntów przez tę osobę.

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) Może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków,
2) Podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.
7. W zakresie nieuregulowanym ustawą pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie.
IX. Poleganie na zasobach innych podmiotów
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te
zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa,
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
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4.

5.

6.
7.

dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które
zostały przewidziane względem Wykonawcy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał,
że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał
on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych
w Rozdziale VIII SWZ.

X. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne,
konsorcja)
1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone
do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,
o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie
to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
XI. Informacje o podwykonawcach
1.
2.
3.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawców.

XII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie
komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
1.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu:
https://epuap.gov.pl/wps/portal lub email: przetargi@powiat.ostrowiecki.eu
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia
i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych
informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do
oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP
oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za
pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej
z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
e-mail wskazany w rozdziale I – „Zamawiający” .
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail
wskazany w ust. 8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie.
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
a. W sprawach dotyczących zakresu przedmiotowego zamówienia:
Pani Dorota Wójcik - Wydział Geodezji Kartografii i Katastru - Starostwo Powiatowe
w Ostrowcu Św. tel. (41) 249-92-00, w terminach: poniedziałek – piątek w godzinach pomiędzy
7.30 a 15.30.
b. W sprawach dotyczących organizacji przetargu i innych sprawach proceduralnych:
Pan Robert Zajączkowski - Inspektor w Referacie Zamówień Publicznych - Starostwo Powiatowe
w Ostrowcu Św., tel. (41) 247-68-66, w terminach: poniedziałek – piątek w godzinach pomiędzy
7.30 a 15.30.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem
przedmiotowego postępowania.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
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 SWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 15, przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek
o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 15, Zamawiający nie ma
obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
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17. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 16, nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
XIII. Wymagania dotyczące wadium
Wadium nie jest wymagane.
XIV. Termin związania ofertą
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 14.04.2022 r. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez
niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
XV. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ,
2) Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy),
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli
dotyczy).
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub zaufanym albo podpisem osobistym.
Formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjności - Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z dnia 2017.12.05). Zamawiający
zaleca zapisanie dokumentów w formacie PDF.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
powinien być czytelny.
8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.),
Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być
udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
9. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na miniPortalu i postępować zgodnie
z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.
10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub
wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana
oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponowne złożenie.
11. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie
do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język
polski.
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12. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem
i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu
kosztów udziału w postępowaniu.
XVI. Sposób i termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę https://miniportal.uzp.gov.pl, do dnia 16.03.2022 r.
do godziny 10:00.
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
3. Otwarcie ofert następ w dniu 16.03.2022 r. o godzinie 11:00.
4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania
informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania
informacje o:
1) Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) Cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
XVII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia na podstawie zestawienia przesyłek
zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 §1 Kodeksu Cywilnego
za wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Przyjmuje się, że za prawidłowo wyliczoną cenę za cały przedmiot zamówienia odpowiada
Wykonawca, bez względu na sposób jej obliczenia.
4. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami umowy
określonymi w niniejszej SWZ.
5. Cena podana na Formularzu Ofertowym i ceny w załączniku (zestawienie cen przesyłek) do niego jest
są cenami ostatecznymi, niepodlegającą negocjacji wyczerpujące wszelkie należności Wykonawcy
wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
8. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie
realizacji zamówienia.
9. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018
r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek
rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:
1) Poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
2) Wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły
do powstania obowiązku podatkowego,
3) Wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez
kwoty podatku,
4) Wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała
zastosowanie.
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XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1) Oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją.
2) Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie.
3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
4) Wniesiono poprawnie wadium.
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową
zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów
ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru
najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną
punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny
ofert przedstawione poniżej:
Lp.

Nazwa kryterium

Waga
kryterium

Szczegółowy opis, wzór

Uwagi
objaśnienia

1.

Cena (z Formularza
ofertowego, brutto)

60 %

Lp = cena oferowana
minimalna brutto / cena
badanej oferty brutto x 60

Lp – liczba
punktów

2.

Okres gwarancji i
rękojmi w pełnych latach
(minimalny okres - 3
lata, maksymalny okres 6 lat)

40%

Lp = ilość lat badana /
ilość lat najdłuższa x 40

Lp – liczba
punktów

5. Dodatkowe postanowienia dot. kryterium cena (C):
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru:
C = (cena oferowana minimalna brutto / cena badanej oferty brutto) x 60
6. Dodatkowe postanowienia dot. kryterium okres gwarancji i rękojmi (G):
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru:
G = ilość lat badana / ilość lat najdłuższa x 40
Liczba punktów w kryterium gwarancja i rękojmia zostanie przyznany w oparciu o zadeklarowany
przez wykonawcę okres rękojmi wyrażony w pełnych latach.
Wykonawca może zadeklarować okres gwarancji i rękojmi w następującym przedziale miesięcy:
minimalny okres – 3 lata, maksymalny okres – 6 lat.
7. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie
traktowany jako wartość punktowa oferty.
8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
9. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
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11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
spośród ofert uznanych za ważne.
12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,
o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie
podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego
wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w niniejszej SWZ.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXI. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do jej treści
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia oraz danych
zawartych w ofercie.
2. Postanowienia umowy zawarto w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik
Nr 5 do SWZ.
3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach
umowy stanowiących Załącznik Nr 5 do SWZ.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody
w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich
Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) Niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,
2) Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający
był obowiązany na podstawie ustawy.
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4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp,
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego
rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej
„sądem zamówień publicznych”.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne
z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
XXIII. Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2 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 w skrócie RODO, Starostwo
Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Ostrowcu
Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, nr tel. (41) 247-63-55, e-mail:
starostwo@powiat.ostrowiecki.eu, którego reprezentantem jest Starosta Ostrowiecki.
2) Funkcję Inspektora Danych Osobowych wykonuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
który reprezentuje Administratora w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
osób fizycznych. Nr tel. IODO (41) 247-61-86, e-mail: starostwo@powiat.ostrowiecki.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 RODO wyłącznie w celu
realizacji zadań Starostwa Powiatowego określonych przepisami prawa, dotyczących zamówień
publicznych.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom fizycznym lub podmiotom, które nie są
do tego uprawnione. Dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom
uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa regulujących ich działalność.
Przykładem takich podmiotów są m. in. Sądy Powszechne, Prokuratura, Policja itp. Udostępnienie
danych osobowych w takich przypadkach odbywa się na pisemny wniosek.
5) Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez wniosku może
odbywać się w związku ze sprawami prowadzonymi w Starostwie Powiatowym, w celu realizacji
interesu prawnego uczestników postępowania.
6) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich tylko i wyłącznie w celu
realizacji interesu prawnego uczestników postępowania. Pod pojęciem państw trzecich rozumie

Strona 14 z 15

Nr postępowania: IR.I.272.3.2022

się wszystkie kraje, które nie są państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
7) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji w celu
przetwarzania danych tj. do czasu niezbędnego do zrealizowania Pani/Pana uprawnień.
Wymieniony czas określają przepisy prawa regulujące prowadzenie danego postępowania bądź
przepisy o archiwizacji.
8) Według stanu prawnego na dzień 25 maja 2018 r. tj. na dzień rozpoczęcia stosowania ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) wniesienia skargi odnośnie nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych do organu
nadzorczego,
d) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e) przenoszenia danych, uzyskania kopii danych osobowych.
9) Działalność Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej powiatu opiera
się na przepisach prawa regulujących prowadzenie poszczególnych postępowań oraz załatwianie
spraw, w związku z czym nie jest wymagana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
10) Podanie niezbędnych danych osobowych przez interesantów Starostwa jest wymogiem
ustawowym. W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie spełnienie
Pani/Pana uprawnień.
11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym
profilowaniu.
XXIV. Załączniki
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
- Załącznik Nr 1 do SWZ
 Załącznik Nr 2 do SWZ
 Załącznik Nr 3 do SWZ
 Załącznik Nr 4 do SWZ
 Załącznik Nr 5 do SWZ

- Formularz ofertowy,
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- Oświadczenie o grupie kapitałowej,
- Projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami (1,2,3,4 i 5):

- załącznik nr 1 do Umowy – Warunki techniczne,
- załącznik nr 2 do Umowy – Przedmiot powierzenia oraz zakres i cel przetwarzania danych,
- załącznik nr 3 do Umowy – Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
- załącznik nr 4 do Umowy – Oświadczenie osoby nie będącej pracownikiem Starostwa.
- załącznik nr 5 do Umowy – Mapa przeglądowa
- Załącznik Nr 6 do SWZ
 Załącznik Nr 7 do SWZ

- Wykaz usług,
- Wykaz osób.
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