
Wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 na 

podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru 

województwa śląskiego 

Numer ogłoszenia: 132685 - 2014; data zamieszczenia: 20.06.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie , ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. 

śląskie, tel. 32 207 85 62, faks 32 207 85 78. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaskie.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie standardowego 

opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 na podstawie bazy danych obiektów 

topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa śląskiego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 

na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru 

województwa śląskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: a) 

opracowanie zgeneralizowanego numerycznego modelu rzeźby terenu, b) opracowanie 

obiektów klas Karto dotyczących rzeźby terenu na podstawie danych z NMT, c) opracowanie 

obiektów klas Karto na podstawie danych BDOT10k, PRNG i PRG, d) redakcja treści mapy 

topograficznej w skali 1:10 000 wraz z weryfikacją BDOT10k, e) redakcja arkuszy mapy 

topograficznej w skali 1:10 000 wraz z ramką, legendą i opisami pozaramkowymi, f) zapis 

cyfrowy i wydruk ploterowy arkuszy mapy topograficznej. Szczegółowy opis i zakres 

tematyczny przedmiotu zamówienia określają Warunki Techniczne stanowiące Załącznik nr 3 

do SIWZ / Załącznik do umowy. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.32.00.00-4, 72.31.40.00-9, 72.31.00.00-1, 

71.35.40.00-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 

dniach: 260. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1. Oferta 

składana przez Wykonawcę musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 10.000,00 zł 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku 

następujących formach: a) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Województwa 

Śląskiego w: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1, 40-

121 Katowice nr 37 1240 6292 1111 0010 5063 8458 tytuł przelewu: Wadium w 

postępowaniu nr AI-ZP.272.1.00073.2014.RK b) w poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach 

ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 

6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 

730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. W przypadku wyboru innej 

niż pieniądz formy wniesienia wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć oryginał 

poręczenia lub gwarancji w osobnej kopercie opisanej: Wadium w postępowaniu nr AI-

ZP.272.1.00073.2014.RK w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, pok. 164. 4. Wadium należy wnieść skutecznie 

przed upływem terminu składania ofert. 5. Pozostałe kwestie związane z wadium będą 

rozwiązywane zgodnie z ustawą Pzp. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - 

nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w 

pkt III.4.1). Nie wykazanie spełniania ww. warunku skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 

ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

ww. warunek spełniają łącznie. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 



okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 

należycie: - jedną usługę polegającą na opracowaniu bazy danych obiektów 

topograficznych (BDOT10k, GBDOT lub TBD) w zakresie komponentów 

TOPO i KARTO o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto, przyjętej 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Zamawiający uzna 

również ww. warunek za spełniony, jeżeli ww. komponenty zostały wykonane 

w ramach odrębnych usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł 

brutto). Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: 

spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczenia i 

dokumentów wymienionych w pkt III.4.1). Niewykazanie spełniania ww. 

warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania 

zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia ww. warunek spełniają łącznie. Wykonawca może 

polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca 

powinien dołączyć do oferty w szczególności pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca oświadczy, iż 

w realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował następującymi 

narzędziami, urządzeniami technicznymi i wyposażaniem zakładu 

niezbędnymi do wykonania zamówienia, tj. minimum 4 stacjami redakcyjnymi 

GIS/CAD. Pod pojęciem stacje redakcyjne GIS/CAD rozumie się 

komputerowe stanowisko o środowisku umożliwiającym: - wizualizację 

opracowań rastrowych, - wektoryzację, - kontrolę poprawności topologicznej, - 

współdziałanie z relacyjną bazą danych, - redakcję kartograficzną. Ocena 

spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie 

spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w pkt 

III.4.1). Niewykazanie spełniania ww. warunku skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 

ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

ww. warunek spełniają łącznie. Wykonawca może polegać na potencjale 

technicznym do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca 

powinien dołączyć do oferty w szczególności pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż w 

realizacji przedmiotu zamówienia uczestniczyć będzie minimum 6 osób 

spełniających następujące wymagania: a) minimum dwie osoby posiadające 

kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. posiadające 

uprawnienia zawodowe z zakresu redakcja map zgodnie z art. 43. ust. 6 ustawy 

Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, 

poz. 1287 z późn. zm.), z których jedna będzie pełnić funkcję kierownika w 

rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, z których każda posiada 

doświadczenie w wykonywaniu prac związanych z opracowaniem bazy 

danych obiektów topograficznych (BDOT10k, GBDOT lub TBD) w zakresie 

komponentów TOPO i KARTO i w okresie ostatnich 3 lat brała udział w 

wykonaniu co najmniej jednej tego typu pracy; b) minimum dwie osoby, z 

których każda posiada doświadczenie w wykonywaniu prac związanych z 

opracowaniem bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k, GBDOT 

lub TBD) w zakresie komponentu TOPO i w okresie ostatnich 3 lat brała 

udział w wykonaniu co najmniej jednej tego typu pracy; c) minimum dwie 

osoby, z których każda posiada doświadczenie w wykonywaniu prac 

związanych z opracowaniem bazy danych obiektów topograficznych 

(BDOT10k lub TBD) w zakresie komponentu KARTO i w okresie ostatnich 3 

lat brała udział w wykonaniu co najmniej jednej tego typu pracy. Wykazanie 

tej samej osoby kilkakrotnie dla spełniania różnych wymagań kwalifikacji 

zawodowych i doświadczenia nie będzie przez Zamawiającego uwzględnione. 

Zamawiający uzna, że osoba wykazana kilkakrotnie spełnia jedynie pierwsze z 

wymagań kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w jakich została 

wykazana. Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: 

spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczenia i 

dokumentów wymienionych w pkt III.4.1). Niewykazanie spełniania ww. 

warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania 

zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia ww. warunek spełniają łącznie. Wykonawca może 

polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym 

celu Wykonawca powinien dołączyć do oferty w szczególności pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - 

nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w 

pkt III.4.1). Nie wykazanie spełniania ww. warunku skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 

ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

ww. warunek spełniają łącznie. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 



WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 



 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zamówienia. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia oświadczenia i dokumenty, wymienione w pkt III.4.1) składają w taki sposób, 

aby potwierdzały łączne spełnianie warunków, o których mowa w pkt III.3). Oświadczenia i 

dokumenty, o których mowa w pkt III.4.2) i III.4.4) składa odrębnie każdy z Wykonawców 

występujących wspólnie. 3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym 

określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 4. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone 

stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. Zamawiający nie dopuszcza składania 

pełnomocnictw w formie elektronicznej lub faksem. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania istotnych zmian treści zawartej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, w przypadku zmian regulacji prawnych, mających 



bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, z wyłączeniem kwestii związanych z 

wynagrodzeniem Wykonawcy 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Informatyki, Administracji i Zamówień 

Publicznych ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 30.06.2014 godzina 11:30, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. 

Ligonia 46, 40-037 Katowice Kancelaria Ogólna p. 164. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: 1. W odniesieniu do pkt III.4.1) Zamawiający precyzuje 

odpowiednio do przedmiotowego zamówienia, że w zakresie wykazania spełniania przez 

wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: a) Wykaz wykonanych, 

głównych usług, w okresie ostatnich trzech 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 

(Załącznik nr 2 do formularza ofertowego), oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane 

należycie - dot. warunku, o którym mowa w pkt III.3.2). Uwaga: Pod pojęciem głównych 

usług Zamawiający rozumie usługi wykazane w wykazie, niezbędne do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia opisanego w pkt III.3.2). Uwaga: Za datę należytego 

wykonania usługi polegającej na opracowaniu bazy danych obiektów topograficznych 

(BDOT10k, GBDOT lub TBD) w zakresie komponentów TOPO i KARTO o wartości nie 

mniejszej niż 200.000,00 zł brutto, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego, Zamawiający uzna datę odbioru bez zastrzeżeń ww. usługi przez 

zlecającego. b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami (Załącznik nr 3 do formularza ofertowego) - dot. warunku, o którym mowa w 

pkt III.3.4). 2. Dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, o których mowa w pkt IV.4.16) ppkt 1a) są: a) poświadczenie, b) oświadczenie 

Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt IV.4.16) ppkt 2a). W przypadku 

gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym 

mowa w pkt IV.4.16) ppkt 1a), zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów, o których mowa w pkt IV.4.16) ppkt 2. 3. Oświadczenie 

Wykonawcy (zawarte w Załączniku nr 3 do formularza ofertowego), że osoby, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, określone w pkt III.3.4) posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 4. 

Oświadczenie Wykonawcy (zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy), iż w 



celu realizacji zamówienia dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym (stacjami 

redakcyjnymi GIS/CAD), określonym w pkt III.3.3). 5. O udzielenie zamówienia publicznego 

mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

o udzielenie zamówienia, z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp. Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie 

spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 

III.4.2). Nie wykazanie spełniania warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Ww. warunek każdy z podmiotów 

oferty wspólnej musi spełniać odrębnie. 6. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 

260 dni od dnia zawarcia umowy, z uwzględnieniem poniższych terminów: a) etap I - do 80 

dni od dnia zawarcia umowy, b) etap II - do 100 dni od dnia zawarcia umowy, c) etap III - do 

200 dni od dnia zawarcia umowy, d) etap IV - do 260 dni od dnia zawarcia umowy. Termin 

wykonania etapu IV jest jednocześnie terminem wykonania przedmiotu zamówienia. 7. 

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) 

Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy jest zobowiązany do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% zaoferowanej całkowitej 

ceny brutto w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu - przelewem na 

rachunek bankowy Województwa Śląskiego w: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w 

Katowicach ul. Chorzowska 1, 40-121 Katowice nr 78 1240 6292 1111 0010 5063 8399 tytuł 

przelewu: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu na wykonanie 

standardowego opracowania kartograficznego - AI-ZP.272.1.00073.2014.RK b) w 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) w gwarancjach 

bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 

42, poz. 275 z późn. zm.). 2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w 

pieniądzu powinno się znaleźć na koncie Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pozostałych formach należy 

złożyć w sekretariacie Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pok. 180 najpóźniej wraz z zawarciem 

umowy. 3) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 4) Zamawiający 

pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% wysokości 

zabezpieczenia. 5) Kwota, o której mowa w ppkt 4 zostanie zwrócona nie później niż w 15 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 6) Termin obowiązywania zabezpieczenia 

wniesionego w formie innej niż pieniężna, nie może być krótszy niż termin zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisany wyżej. 7) Jeżeli okres ważności 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego 

ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 8) Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy obciąża Wykonawcę. 9) Pozostałe kwestie związane z zabezpieczeniem należytego 

wykonania umowy będą rozwiązywane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 


