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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62436-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Sanok: Usługi pomiarowe
2019/S 028-062436
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Powiat Sanocki
ul. Rynek 1
Sanok
38-500
Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Mrugała
Tel.: +48 134652942
E-mail: zp@powiat-sanok.pl
Faks: +48 134652988
Kod NUTS: PL821
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.powiat-sanok.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://powiat-sanok.pl/bip/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Tworzenie i aktualizacja bazy BDOT500 oraz Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT – etap II i etap
III - realizowane w ramach projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)
Numer referencyjny: IN.272.2.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
71355000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w powiecie sanockim.
2) Tworzenie i aktualizacja GESUT w powiecie sanockim.
Warunki realizacji prac geodezyjnych związanych z utworzeniem BDOT500 oraz inicjalnej powiatowej bazy
GESUT a także zakres tych prac określają Warunki techniczne – stanowiące Zał. do SIWZ

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w powiecie sanockim
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71354300

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Sanocki

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) utworzenie BDOT500.
2) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego starosty utworzonych przez wykonawcę bazy BDOT500.
2. Warunki realizacji prac geodezyjnych związanych z utworzeniem BDOT500 a także zakres tych prac
określają postanowienia rozdziału III i IV oraz załącznik nr 1 do warunków technicznych. Sporządzony dla:
1) jednostki ewidencyjnej Sanok-M
2) jednostki ewidencyjnej Zagórz-M
3) jednostki ewidencyjnej Tyrawa Wołoska
Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
1. Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zamówienia, zbiorów danych przestrzennych stosuje się układ
współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 oraz geodezyjny układ wysokościowy PL-KRON86-NH, o
których mowa w § 7 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu
odniesień przestrzennych.
2. Do realizacji przedmiotu zamówienia wykorzystuje się materiały zgromadzone w PZGiK, jeżeli zawierają
one wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych lub wysokościowych o odpowiedniej jakości. Analizy jakości
materiałów PZGiK, w tym ich wiarygodności, dokonuje Wykonawca. W razie wątpliwości dotyczących sposobu
wykorzystania materiałów PZGiK, Wykonawca dokonuje uzgodnień w tym zakresie z Geodetą Powiatowym
lub Kierownikiem PODGiK. Wyniki przeprowadzonej analizy materiałów PZGiK oraz ewentualnych uzgodnień
Wykonawca dokumentuje w raporcie, sporządzonym według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego
OPZ.
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Obiekty w dotychczasowej bazie mapy zasadniczej prowadzonej przez PODGiK są wykazane w układzie
Kronsztad 60. Należy wykonać transformację do układu Kronsztad 86. Wyjątek stanowi operat aktualizacji
mapy zasadniczej pod projekt obwodnicy Sanoka przyjęty do PODGiK pod nr P.1817.2018.1505, który został
przyjęty w układzie Kronsztad 86. Transformację należy wykonać z wykorzystaniem programu „TransH”, który
jest dostępny na stronie internetowej podgik.sanok.pl - zakładka pobierz (dostępny bezpłatnie).
Materiały PZGiK zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych
W układzie 65 lub układach lokalnych wykorzystuje się do realizacji przedmiotu zamówienia po uprzednim
przeliczeniu współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej oraz punktów sytuacyjnych, w tym punktów
granicznych, z układu 65 lub z układów lokalnych do układu PL-2000. Ewentualną transformacje wykonać
programem o nazwie „Program” dostępnym na stronie internetowej podgik.sanok.pl - zakładka pobierz
(dostępny bezpłatnie).
Prace wykonać zgodnie z harmonogramem:
1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej do 14 dni od podpisania umowy
2. Pobranie materiałów z zasobu niezbędnych do wykonania zadania do 20 dni od zgłoszenia pracy
3. Przekazanie roboczej bazy danych do kontroli na co najmniej 30 dni przed ostatecznym terminem odbioru
4. Przekazanie uwag po wstępnej weryfikacji 10 dni
5. Wprowadzenie baz danych do systemu TurboEWID 21.10.2019
6. Termin ostatecznego odbioru 28.10.2019
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPPK.02.01.00-18-0037/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Tworzenie i aktualizacja GESUT w powiecie sanockim.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71354300

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Sanocki
II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) utworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT.
2) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego starosty utworzonych przez wykonawcę bazy GESUT
2. Warunki realizacji prac geodezyjnych związanych z utworzeniem inicjalnej powiatowej bazy GESUT a
także zakres tych prac określają postanowienia rozdziału III i IV oraz załącznik nr 1 do niniejszego warunków
technicznych. sporządzony dla:
1) jednostki ewidencyjnej Sanok-M
2) jednostki ewidencyjnej Zagórz-M
3) jednostki ewidencyjnej Tyrawa Wołoska
Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
1. Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zamówienia, zbiorów danych przestrzennych stosuje się układ
współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 oraz geodezyjny układ wysokościowy PL-KRON86-NH, o
których mowa w § 7 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu
odniesień przestrzennych.
2. Do realizacji przedmiotu zamówienia wykorzystuje się materiały zgromadzone w PZGiK, jeżeli zawierają
one wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych lub wysokościowych o odpowiedniej jakości. Analizy jakości
materiałów PZGiK, w tym ich wiarygodności, dokonuje Wykonawca. W razie wątpliwości dotyczących sposobu
wykorzystania materiałów PZGiK, Wykonawca dokonuje uzgodnień w tym zakresie z Geodetą Powiatowym
lub Kierownikiem PODGiK. Wyniki przeprowadzonej analizy materiałów PZGiK oraz ewentualnych uzgodnień
Wykonawca dokumentuje w raporcie, sporządzonym według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego
OPZ.
Obiekty w dotychczasowej bazie mapy zasadniczej prowadzonej przez PODGiK są wykazane w układzie
Kronsztad 60. Należy wykonać transformację do układu Kronsztad 86. Wyjątek stanowi operat aktualizacji
mapy zasadniczej pod projekt obwodnicy Sanoka przyjęty do PODGiK pod nr P.1817.2018.1505, który został
przyjęty w układzie Kronsztad 86. Transformację należy wykonać z wykorzystaniem programu „TransH”, który
jest dostępny na stronie internetowej podgik.sanok.pl - zakładka pobierz (dostępny bezpłatnie).
3. Materiały PZGiK zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych w układzie 65 lub układach
lokalnych wykorzystuje się do realizacji przedmiotu zamówienia po uprzednim przeliczeniu współrzędnych
punktów osnowy geodezyjnej oraz punktów sytuacyjnych, w tym punktów granicznych, z układu 65 lub z
układów lokalnych do układu PL-2000. Ewentualną transformacje wykonać programem o nazwie „Program”
dostępnym na stronie internetowej podgik.sanok.pl - zakładka pobierz (dostępny bezpłatnie).
Prace wykonać zgodnie z harmonogramem:
Lp. Etapy prac Termin
1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej do 14 dni od podpisania umowy
2. Pobranie materiałów z zasobu niezbędnych do wykonania zadania do 20 dni od zgłoszenia pracy
3. Przekazanie roboczej bazy danych do kontroli na co najmniej 30 dni przed ostatecznym terminem odbioru
4. Przekazanie uwag po wstępnej weryfikacji 10 dni
5. Wprowadzenie baz danych do systemu TurboEWID 21.10.2019
6. Termin ostatecznego odbioru 28.10.2019

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPPK.02.01.00-18-0037/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy:
1) Nie podlegają wykluczeniu oraz;
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj.:
W odniesieniu do osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Dysponują, co najmniej jedną osobą dla każdej części zadania, którą oddelegowują do kierowania pracami
geodezyjnymi posiadającą uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17.5.1989 r.
prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.);
2. Zasady wykorzystania zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych;
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) Zamawiający dokona oceny, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1;

08/02/2019
S28
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 13

Dz.U./S S28
08/02/2019
62436-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6 / 13

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują usługi, do realizacji,
których te zdolności są wymagane;
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej nie potwierdzają spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żądał będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub;
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne i zawodowe, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 (powyżej).
3. Wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu:
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców podlegających wykluczeniu na podst.
art. 24 ust. 1 ustawy.
2) Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 24 ust. 5
ustawy Pzp.
Uwaga: Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, zastrzega sobie możliwość, że najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, w
tym potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
1) Wypełniony Formularz oferty – zgodnie ze wzorem określonym w Zał. nr 1 do SIWZ – stanowiący ofertę;
2) Wraz z ofertą należy złożyć:
a) Oświadczenie Wykonawcy aktualne na dzień składania ofert stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r., wydanym na
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ”
— zgodnie ze wzorem określonym w Zał. nr 2.1 do SIWZ.
Cd. poniżej
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Uwaga:
W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych i zawodowych innych podmiotów,
Wykonawca składa także „Jednolity Dokument” dotyczący każdego z tych podmiotów, potwierdzający brak
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania innego
podmiotu;
Szczegóły dot. sposobu i zakresu wypełniania „Jednolitego Dokumentu” zawiera Zał. nr 2.2 – Instrukcja
wypełniania „Jednolitego Dokumentu”;
c) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji (w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na
zdolnościach technicznych i zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy);
d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy ofertę podpisuje upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy) określające jego zakres. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej
„za zgodność z oryginałem” przez notariusza;
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e) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie), ewentualnie umowa o współdziałaniu, z
której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.
2. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej http://
bip.powiat-sanok.pl/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani
są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej – zgodnie ze wzorem określonym w Zał. nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznych i zawodowych, Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy, którego oferta została
najwyżej oceniona złożenia następujących, dokumentów:
a) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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 – zgodnie ze
wzorem określonym w Zał. nr 4 do SIWZ – Wykaz osób.
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający
wymagał będzie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących,
dokumentów:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Cd. poniżej
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach
technicznych i zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający
wymagał będzie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona złożenia oświadczeń i dokumentów
wymienionych w Rozdziale VI ust. 3 pkt. 2 – w odniesieniu do tych podmiotów, potwierdzających brak podstaw
ich wykluczenia.
5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa Rozdziale VI
ust. 3, jeżeli Zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
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bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia
17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
570 z późn. zm.).
6. Postanowienia dotyczące składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych
(konsorcja);
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, przy
czym termin, na jaki zostało zawarte konsorcjum nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia;
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia;
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują łącznie. Zamawiający nie precyzuje
szczególnego sposobu spełniania warunku przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;
5) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa:
a) wraz z ofertą, „Jednolity Dokument” stanowiący oświadczenie zawierające wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem
określonym w Zał. nr 2.1 do SIWZ oraz;
b) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej:
http://bip.powiat-sanok.pl/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem określonym w Zał. nr 3 do SIWZ –
Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej; zaś pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
7. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o którym mowa: (cd. poniżej)
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) w Rozdziale VI ust. 3 pkt. 2 lit. a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, 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. 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 – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w
Rozdziale VI ust. 3 pkt. 2 lit. a), składa dokument, o którym mowa w pkt. 1 lit. a) w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert
wnieść wadium dla poszczególnych części zamówienia w kwocie:
Część - 1 3 000,00 PLN
Część - 2 3 000,00 PLN
2. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:
1) W pieniądzu;
2) W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) W gwarancjach bankowych;
4) W gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b) ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.);
6) Dokumenty, o których mowa w punkcie pkt 2-5 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym
Wykonawca jest związany ofertą. Oferta, która nie będzie zabezpieczona na całkowity okres związania ofertą
(60 dni od ostatecznego terminu składania ofert) dopuszczalną formą wadium nie będzie rozpatrywana, a
wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Z treści gwarancji/
poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie
związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp;
7) Wadium w wniesione w oryginale w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym wykonawca przesyła zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
przewidzianych dla:
Przesłania oferty – w przypadku załączenia dowodu do oferty lub na adres poczty elektronicznej do komunikacji
Wykonawców z Zamawiającym wskazany w rozdz. VII pkt 2.2 SIWZ.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Podkarpackim Banku
Spółdzielczym w Sanoku
Nr: 69 8642 1184 2018 0065 8201 0095. cd. poniżej
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
4. Wadium wniesione w formie pieniężnej Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Zasady zwrotu wadium:
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
2) Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy;
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3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert;
4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli
w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego;
5) Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę;
6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3
ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonani umowy;
3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/03/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
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Warunki otwarcia ofert
Data: 15/03/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Sanoku, kod pocztowy: 38-500, ul. Rynek 1, POLSKA – pok. nr 57
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Edyta Szałankiewicz – Przewodnicząca Komisji
Bartosz Mrugała – Sekretarz Komisji
Artur Kukla – Członek Komisji

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1) Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:
a) pieniądzu na rachunek bankowy;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 lit. b) ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3) Warunki i terminy zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w
szczegółowych warunkach umowy.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszwa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy.
1. Odwołanie:
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podst. ustawy;
2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu;
4) Odwołujący zobowiązany jest przesłać kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej;
5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w
terminie 15 dni, – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego;
7) Odwołanie wobec innych czynności Zamawiającego wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
2. Skarga do sądu:
1) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do
sądu;
2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego;
3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem;
4) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7
dni od dnia jej otrzymania.
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące przysługujących Wykonawcy środków ochrony prawnej zawarto w
Dziale VI ustawy – Środki ochrony prawnej.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/02/2019
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