
 

 
 

 

Projekt „E - geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne, jako skuteczne narzędzie 

zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”  
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski   
 
 
 
SPZ.271.18.2017 
 
 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) 

 
 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA 
DOSTAWĘ I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA DLA E-USŁUG ZWI ĄZANYCH  
Z UDOSTĘPNIANIEM DANYCH ZAWARTYCH W BAZIE DANYCH EZN SKARBU  

PAŃSTWA, POWIATU I GMINY POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA PIOTROWA 
TRYBUNALSKIEGO 

 
 
Tryb: 
Przetarg nieograniczony przeprowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy                 
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164   
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 
 
 
 
 

......................................................... 
                                         podpis osoby zatwierdzającej SIWZ 
 
 
 
 
 
 
Piotrków Tryb., dnia ........................ 2017 r. 
 
 
 
 
 
 
 



 
strona 2 z 32 

ROZDZIAŁ I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Nazwa:  Miasto Piotrków Trybunalski 
Adres:   Pasaż Karola Rudowskiego 10  

Piotrków Tryb. 97-300  
Telefon:   (0 -44) 732-77-96 
Telefaks:   (0 -44) 732-77-98 
REGON:   590648468 
NIP:   771-27-98-771  
Adres e- mail:          zamowienia.publiczne@piotrkow.pl 
 
ROZDZIAŁ II . TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej 
30 000 euro a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. 
zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
ROZDZIAŁ III . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie oprogramowania dla e-usług 
związanych z udostępnianiem danych zawartych w bazie danych EZN Skarbu 
Państwa, powiatu i gminy położonych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego       
w związku z realizacją projektu pn. „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe 
geodezyjne rejestry publiczne, jako skuteczne narządzie zwiększające zakres oraz 
jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje co najmniej: 
1) Dostarczenie, instalację i konfigurację oprogramowania w środowisku 

wskazanym przez Zamawiającego w zakresie szczegółowo opisanym                                
w załączniku nr 4 do Umowy, 

2) Wykonywanie zmian funkcjonalnych oprogramowania, w trybie ustalonym 
każdorazowo przez Kierownika Projektu, 

3) Udzielanie poprzez opiekunów oprogramowania ze strony Wykonawcy, 
upoważnionym pracownikom Zamawiającego konsultacji, 

4) Dostosowywanie oprogramowania do wersji oprogramowania narzędziowego 
wykorzystywanego przez Zamawiającego wspieranego przez ich producentów,               
w zakresie i terminach uzgodnionych przez Zamawiającego, 

5) Dostarczanie poprawek i nowych wersji oprogramowania,  
6) Dostarczanie informacji związanej z zasadami logicznego powiązania danych                      

w tym opisu struktury danych i ich wzajemnych powiązań. 
7) Wykonanie integracji z systemem EZD (Elektronicznego Zarządzania 

Dokumentacją), 
8) Wykonanie migracji danych, określonej w punkcie 5 załącznika nr 4 do Umowy,  
9) Testowanie oprogramowania z udziałem jego użytkowników – w tym celu 

niezbędne będzie przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych,  
10) Wykonanie, przekazywanie Zamawiającemu oraz utrzymywanie w aktualnym 

stanie dokumentacji, 
11) Udzielenie niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie                                    

z oprogramowania lub jego części od dnia jego zainstalowania Zamawiającemu 
oraz dokumentacji dla nieograniczonej liczby użytkowników na zasadach 
określonych w § 15 Umowy, 

12) Sporządzenie Szczegółowego Planu Realizacji Zamówienia (SPRZ) zgodnie                
z załącznikiem nr 4 do Umowy. 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych Nr WND-RPLD.07.01.02-10-
0003/16  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  
na lata 2014-2020. 
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kod CPV: 

72268000-1- Usługi dostawy oprogramowania 
72263000-6-Usługi wdrażania oprogramowania 
48000000-8- Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

Zamawiaj ący wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac ę przez 
Wykonawc ę lub Podwykonawc ę osób wykonuj ących wskazane poni żej 
czynno ści wykonywane na rzecz Wykonawcy jak i Podwykonawcó w w trakcie 
realizacji zamówienia: 

1. pozyskanie materiałów źródłowych  zgromadzonych w powiatowym zasobie 
geodezyjnym i kartograficznym z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej                             
i Kartograficznej (MODGiK) oraz w Referacie Gospodarki Nieruchomościami; 

2. analiza materiałów źródłowych zgromadzonych w powiatowym zasobie 
geodezyjnym  i kartograficznym oraz w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, 
w tym badanie wiarygodności tych materiałów oraz zakresu i sposobu ich 
wykorzystania 

3. konsultacje telefoniczne, polegające w szczególności na: 
− pomocy w obsłudze oprogramowania, 
− pomocy we właściwej konfiguracji oprogramowania, tj. sposobu organizacji                   

i  przetwarzania danych w programie, 
− pomocy przy rozwiazywaniu bieżących problemów przy korzystaniu                           

z oprogramowania, 
− pomocy podczas wprowadzania danych do oprogramowania. 

Uprawnienia w zakresie kontroli spełniania wymaga ń zatrudnienia osób na 
umow ę o prac ę oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymaga ń: 

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane                
w pkt 1-3 czynności.  

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
− żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania                         

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów. 

Za niedopełnienie wymogu obowiązku zatrudnienie personelu na umowę o pracę                 
lub uniemożliwienia kontroli tego wymogu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną, za każdy taki przypadek, w wysokości dwukrotnej kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2012 r.                             
o minimalnym oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 
2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.  

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umow ę o prac ę: 

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego               
i w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 7 dni roboczych), 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia czynności wskazanych w pkt 1-3 powyżej: 
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1) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie powinno zawierać w szczególności:  
− dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  
− datę złożenia oświadczenia,  
− wskazanie czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób,  
− imion i nazwisk tych osób,  
− rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu  
− podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia               
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj. w szczególności bez 
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data  zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

ROZDZIAŁ IV . TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od podpisania umowy do 
30.09.2018r. 
 
ROZDZIAŁ V.     WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  

O udzielenie zamówienia mog ą się ubiega ć wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu; 
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

Warunki udziału w post ępowaniu: 

1. Warunek dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie 
dotyczy. 

2. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej – nie dotyczy.   

3. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający uzna za 
spełniony jeśli wykonawca: 
a) wykaże, że wykonał co najmniej: 

� 3 (trzy)  usługi  (wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
to w tym okresie) odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego 
zamówienia, polegające na: wdro żeniu lub rozbudowie istniej ącego 
systemu informatycznego do prowadzenia Ewidencji Za sobu 
Nieruchomo ści lub ewidencji gruntów i budynków – w  tym jedna 
usługa wykonana dla miasta na prawach powiatu o lic zbie ludno ści 
powy żej 80 000 mieszka ńców na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł 
brutto  każda  

oraz 
� minimum 1 (jedną) usług ę polegającą na migracji danych graficznych                        

i opisowych z istniejącego (do prowadzenia Ewidencji Zasobu 
Nieruchomości lub Ewidencji gruntów i Budynków) do innego systemu 
zintegrowanego opartego na relacyjnej bazie danych,  
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– wg załącznika nr 5 ; 

b) załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, 
(dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

c) wykaże, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby  
– wg zał ącznika nr 6 :                                

  Kierownik projektu (1 osoba ), który:  
− posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt  2 ustawy                 

z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.                     
z 2016 r. poz. 1629),  

− w ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert 
pełnił funkcj ę kierownika/ koordynatora przy realizacji minimum                      
1 (jednej) usługi zrealizowanej i zakończonej przy jego udziale, której 
przedmiotem była dostawa i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia 
ewidencji zasobu nieruchomości lub prowadzenia ewidencji gruntów                         
i budynków, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto ;  

− posiada doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania lub 
programowania systemów informatycznych, potwierdzone przez 
zrealizowanie zadań projektanta/programisty w minimum 1 (jednym) 
projekcie, z zakresu opracowania i wdrożenia systemu do prowadzenia 
Ewidencji Zasobu Nieruchomości lub Powiatowego Zasobu Geodezyjnego               
i Kartograficznego, 

Specjalista ds. migracji danych  – posiadający doświadczenie                                  
w przygotowaniu i przeprowadzeniu migracji danych dotyczących zbiorów 
danych przestrzennych, potwierdzone  udziałem w przeprowadzeniu co 
najmniej 2 (dwóch) zamówie ń, w ramach których przeprowadzono między 
innymi migrację zbiorów danych przestrzennych o warto ści brutto ka żdego 
zamówienia nie mniejszej ni ż 100 000,00 zł. 

Specjalista ds. geodezji i kartografii  – posiadający uprawnienia geodezyjne              
z zakresu 1 i 2 w rozumieniu przepisów art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1629)                 
oraz minimum 3 letnie do świadczenie zawodowe , licząc od daty uzyskania 
obu ww. uprawnień. 

Programista (2 osoby)  – posiadający doświadczenie we wdrożeniu 
oprogramowania, potwierdzone udziałem w przynajmniej 2 (dwóch) projektach 
zakończonych wdro żeniem systemu informatycznego w roli programisty . 
Przynajmniej jeden z programistów brał udział w 2 ( dwóch) projektach  
zakończonych wdrożeniem systemu informatycznego do prowadzenia Ewidencji 
Zasobu Nieruchomości lub Powiatowego Zasobu Geodezyjnego                                  
i Kartograficznego. Każdy z projektów dotyczył systemu informatycznego                   
o warto ści nie mniejszej ni ż  100 000,00 zł brutto.  

Specjalista ds. architektury systemów informatyczny ch (2 osoby) – 
posiadający doświadczenie we wdrożeniu oprogramowania, potwierdzone 
udziałem w przynajmniej 2 (dwóch) projektach zakończonych wdrożeniem 
systemu informatycznego w roli architekta. 
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Przynajmniej jeden ze specjalistów ds. architektury  systemów 
informatycznych brał udział w 2 (dwóch) projektach zakończonych 
wdrożeniem systemu informatycznego do prowadzenia Ewidencji Zasobu 
Nieruchomości lub Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. 
Każdy z projektów dotyczył systemu informatycznego o warto ści nie mniejszej 
niż 100 000,00 zł brutto. 

Specjalista ds. baz danych – posiadający doświadczenie, rozumiane jako 
udział w 2 (dwóch) projektach zakończonych realizacją i wdrożeniem systemu 
zarządzania bazą danych, przy czym jeden z projektów dotyczył systemu 
informatycznego do prowadzenia Ewidencji Zasobu Nieruchomości lub 
Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. 

Specjalista ds. Bezpiecze ństwa IT  – posiadający doświadczenie w realizacji 
wdrożenia systemu informatycznego, potwierdzone udziałem w co najmniej  
2 (dwóch) projektach w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa IT, 
legitymujący się certyfikatem CISA lub CISSP lub ISO 27001 lub równoważnym. 

Poleganie na zasobach innych podmiotów 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                     
w postępowaniu, w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nim 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 ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 

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

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj ących si ę o udzielenie zamówienia 
lub wykonawcy, który powołuje si ę na zasoby innych podmiotów, warunek 
dotycz ący zdolno ści technicznej lub zawodowej  zawarty w Rozdziale V pkt 3 a) 
zostanie uznany przez zamawiaj ącego za spełniony, je żeli spełni go 
samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców składaj ących ofert ę lub 
samodzielnie podmiot, na który powołuje si ę wykonawca.  

Zgodnie z art. 22d ust 2 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać,                      
że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów 
technicznych lub zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
 
ROZDZIAŁ VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W  ART. 24 
UST.5 

Poza sytuacjami określonymi w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, dodatkowo Zamawiający 
przewiduje, w niniejszym postępowaniu, wykluczenie wykonawcy: 



 
strona 7 z 32 

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                                  
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. 
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 
sąd zarządził likwidację jego  majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania 
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione                                   
do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 
2–4 z: 
a) zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny 
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał                         
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co 
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 
złotych; 
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 
przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną 
nie niższą niż 3000 złotych; 
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami 
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
 



 
strona 8 z 32 

ROZDZIAŁ VII . WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJ ĄCYCH 
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ 
BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

Do oferty (załącznik nr 1 – Formularz ofertowy ) każdy wykonawca musi dołączyć 
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2  do SIWZ. 
Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie,                           
że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp. Zgodnie                      
z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp  zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny 
ofert,  a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                       
w postępowaniu.  

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do 
złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni), następujących 
dokumentów i oświadczeń: 

1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu. 

2. Aktualne zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

3. 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 potwierdzenia braku podstaw  wykluczenia na podstawie art. 
24 ust. 5 pkt 1  ustawy. 

4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę 
aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24  ust. 5 
pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

5. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych 
– wg zał ącznika nr  7 

6. Wykaz wykonanych co najmniej: 
� 3 (trzy)  usługi  (wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym 
okresie) odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, 
polegające na: wdro żeniu lub rozbudowie istniej ącego systemu 
informatycznego do prowadzenia Ewidencji Zasobu Nie ruchomo ści lub 
ewidencji gruntów i budynków – w  tym jedna usługa wykonana dla miasta 
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na prawach powiatu o liczbie ludno ści powy żej 80 000 mieszka ńców na 
kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł brutto  każda  

oraz 
� minimum 1 (jedną) usług ę polegającą na migracji danych graficznych                        

i opisowych z istniejącego (do prowadzenia Ewidencji Zasobu Nieruchomości 
lub Ewidencji gruntów i Budynków) do innego systemu zintegrowanego 
opartego na relacyjnej bazie danych,  

– wg załącznika nr 5 ; 

7. Dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, (dowodami,                      
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert). 

8. Wykaz osób, którymi dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia publicznego 
osoby  
– wg zał ącznika  nr 6:  

Kierownik projektu (1 osoba ), który:  
− posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy                 

z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1629), 

− w ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert 
pełnił funkcję kierownika/ koordynatora przy realizacji minimum 1 (jednej) 
usługi zrealizowanej i zakończonej przy jego udziale, której przedmiotem była 
dostawa i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia ewidencji zasobu 
nieruchomości lub prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, o warto ści  nie 
mniejszej ni ż  200 000,00 PLN brutto ;   

− posiada doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania lub 
programowania systemów informatycznych, potwierdzone przez zrealizowanie 
zadań projektanta/programisty w minimum 1 (jednym) projekcie , z zakresu 
opracowania i wdrożenia systemu do prowadzenia Ewidencji Zasobu 
Nieruchomości lub Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, 

Specjalista ds. migracji danych  – posiadający doświadczenie                                  
w przygotowaniu i przeprowadzeniu migracji danych dotyczących zbiorów danych 
przestrzennych, potwierdzone  udziałem w przeprowadzeniu co najmnie j                   
2 (dwóch) zamówie ń, w ramach których przeprowadzono między innymi migrację 
zbiorów danych przestrzennych o warto ści brutto ka żdego zamówienia                   
nie mniejszej ni ż 100 000,00 zł; 

Specjalista ds. geodezji i kartografii  – posiadający uprawnienia geodezyjne              
z zakresu 1 i 2 w rozumieniu przepisów art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1629)                 
oraz minimum 3 letnie do świadczenie zawodowe , licząc od daty uzyskania obu 
ww. uprawnień; 

Programista (2 osoby)  – posiadający doświadczenie we wdrożeniu 
oprogramowania, potwierdzone udziałem w przynajmniej 2 (dwóch) projektach 
zakończonych wdro żeniem systemu informatycznego w roli programisty.  
Przynajmniej jeden z programistów brał udział w 2 ( dwóch) projektach  
zakończonych wdrożeniem systemu informatycznego do prowadzenia Ewidencji 
Zasobu Nieruchomości lub Powiatowego Zasobu Geodezyjnego                                       
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i Kartograficznego. Każdy z projektów dotyczył systemu informatycznego                   
o warto ści nie mniejszej ni ż  100 000,00 zł brutto.  

Specjalista ds. architektury systemów informatyczny ch (2 osoby) – 
posiadający doświadczenie we wdrożeniu oprogramowania, potwierdzone 
udziałem w przynajmniej 2 (dwóch) projektach zakończonych wdrożeniem 
systemu informatycznego w roli architekta. 
Przynajmniej jeden ze specjalistów ds. architektury  systemów 
informatycznych brał udział w 2 (dwóch) projektach zakończonych 
wdrożeniem systemu informatycznego do prowadzenia Ewidencji Zasobu 
Nieruchomości lub Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Każdy 
z projektów dotyczył systemu informatycznego o warto ści nie mniejszej ni ż                 
100 000,00 zł brutto. 

Specjalista ds. baz danych – posiadający doświadczenie, rozumiane jako udział 
w 2 (dwóch) projektach zakończonych realizacją i wdrożeniem systemu 
zarządzania bazą danych, przy czym jeden z projektów dotyczył systemu 
informatycznego do prowadzenia Ewidencji Zasobu Nieruchomości                              
lub Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, 

Specjalista ds. Bezpiecze ństwa IT  – posiadający doświadczenie w realizacji 
wdrożenia systemu informatycznego, potwierdzone udziałem w co najmniej                 
2 (dwóch) projektach w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa IT, 
legitymujący się certyfikatem CISA lub CISSP lub ISO 27001 lub równoważnym. 

9. W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub osoba ma miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 7 i 8 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu                 
o udzielenie zamówienia w zakresie określonym przez zamawiającego w Rozdziale 
VII pkt. 1-4. 

10. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów 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. 

 

Oferta wspólna: 

1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
jako najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy                     
w sprawie zamówienia publicznego – umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie wstępne – potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2  do SIWZ) składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegaj ących si ę o zamówienie.  
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ROZDZIAŁ VIII . SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ LUB DOKUMETNÓW 
ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI 

1. W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawca winien posługiwać się 
numerem sprawy określonym w SIWZ (SPZ.271.18.2017). 

2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 
Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Urząd Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, Referat Zamówień Publicznych, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 
97 – 300 Piotrków Trybunalski. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 
Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: 
zamowienia.publiczne@piotrkow.pl a faksem na nr (44) 732 – 77 – 98. 

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje, zamawiający i wykonawcy przekazują faksem, pisemnie lub drogą 
elektroniczną za wyjątkiem oferty oraz wszelkich oświadczeń i dokumentów dla 
których Prawodawca przewidział formę pisemną. 

5. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez zamawiającego czynności będą 
umieszczane na stronie internetowej zamawiającego. 

6. Adres strony internetowej zamawiającego www.bip.piotrkow.pl 

7. W przypadku, gdy zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym 
przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości. 

8. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę 
domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na ostatni znany numer 
faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 
zapoznanie się wykonawcy z tym pismem. 

9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu  
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Dokonaną zmianę specyfikacji przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli 
specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej 
stronie.  

10. W przypadku złożenia do zamawiającego wniosku o udostępnienie do wglądu 
protokołu wraz z załącznikami, zamawiający wyznaczy termin i spisze protokół z tej 
czynności. 

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

− Ewa Tymińska – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, 
− Agnieszka Kosela, Krzysztof Studziżur, Anna Kadłuczka, Anna Zając – 

Inspektorzy w Referacie Gospodarki Nieruchomościami. 

12. Jednocześnie zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na 
jakikolwiek inny kontakt – zarówno z zamawiającym jak i osobami uprawnionymi 
do porozumiewania się z wykonawcami – niż wskazany w niniejszym Rozdziale 
SIWZ. Oznacza to, że zamawiający nie będzie reagował na inne formy 
kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w 
swojej siedzibie. 
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ROZDZIAŁ IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 01.08.2017r.                  

do godz. 9:00 w wysokości 7.000,00 zł  
2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 
pieniądzu wpłaconym przelewem  na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A. 
KONTO DEPOZYTÓW: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 Uwaga: Na poleceniu 

przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium – przetarg nieograniczony na 
wykonanie zadania pn.: DOSTAWA I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA DLA E-
USŁUG ZWIĄZANYCH Z UDOSTĘPNIANIEM DANYCH ZAWARTYCH W BAZIE 

DANYCH EZN SKARBU PA ŃSTWA, POWIATU I GMINY POŁOŻONYCH NA 
TERENIE MIASTA PIOTROWA TRYBUNALSKIEGO 

a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. (DZ. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275)                   
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym 
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający 
będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący 
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie 
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

4. Oryginał por ęczeń i gwarancji nale ży przekaza ć za pokwitowaniem                     
do Referatu Zamówie ń Publicznych w Urz ędzie Miasta, do pokoju nr 317 
przed terminem składania ofert, a do oferty zał ączyć kserokopi ę.  

5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie lub zostanie 
wniesione w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 
ust 7b. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego 
wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 

ROZDZIAŁ X . TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o czas nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

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

ROZDZIAŁ XI . OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wymagania podstawowe 

1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
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2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej 
SIWZ. 

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do 
reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, 
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 
osoby. 

4) Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała 
propozycji alternatywnych. 

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

6) Wykonawca składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie 
informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrze żenie musi by ć dokonane przez 
złożenie oferty w dwóch cz ęściach opisanych jako „cz ęść jawna oferty” i 
jako „cz ęść zastrze żona oferty”.  Wszystkie strony „część jawna oferty” i jako 
„część zastrzeżona oferty” muszą być ponumerowane. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

7) Zmiana i wycofanie oferty: 
� wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed 

upływem terminu składania ofert;  
� powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać 

złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że opakowanie 
będzie dodatkowo oznaczone określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Do 
zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentu 
stwierdzającego, że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest 
uprawniona do reprezentowania wykonawcy. 

8) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca. 

9) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. Forma oferty. 

1) Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem 
formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

2) Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim                         
i napisane pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem 
wyraźnym, nieścieralnym atramentem. 

3) Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest 
do złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4) Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 
podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy. 

5) Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone 
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

6) Oferta musi być złożona w dwóch zamkniętych kopertach: 
Kopertę zewnętrzną należy zaadresować według poniższego wzoru: 

< nazwa zamawiaj ącego> 
<adres zamawiaj ącego> 

OFERTA W <tryb post ępowania> 
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NA <nazwa (tytuł) post ępowania> 
NIE OTWIERAĆ PRZED <data i godzina otwarcia ofert> 

 Koperta wewnętrzna poza oznaczeniem jak wyżej, musi być opisana nazwą         
i adresem wykonawcy. 

7) W przypadku dostarczenia oferty pocztą, na kopercie należy napisać 
„dostarczyć do….    do dnia …    do godz.….  

8) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te 
powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania 
wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) 
ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub 
treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje 
niewymagane przez zamawiającego (np.: prospekty reklamowe         o firmie, jej 
działalności itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

9) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 

10) Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie 
oryginałów lub poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem 
kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących 
załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. 
Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów 
wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby 
jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) 
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 
status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

ROZDZIAŁ XII . MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami jak w Rozdziale XIV 
niniejszej specyfikacji, należy złożyć w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Tryb. punkt 
informacyjny), nie później niż do dnia 01.08. 2017r. do godz. 09:00. 

2. W postepowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, zamawiający 
niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca 
ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które 
odbędzie się w siedzibie zamawiającego w Piotrkowie Trybunalskim przy Pasażu 
Karola Rudowskiego 10 pokój nr 317, w dniu 01.08.2017r. o godz. 10:00. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert komisja przetargowa podaje kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

6. Podczas otwarcia kopert z ofertami zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres 
(siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cenę oferty, termin 
wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. 

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiaj ący zamieszcza na stronie internetowej 
(www.bip.piotrkow.pl) informacje dotycz ące: 

1) Kwoty jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2) Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. 

3) Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 
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ROZDZIAŁ XIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Cenę należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 kodeksu 
cywilnego. 

2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, 
powinien w zaproponowanej cenie ryczałtowej ująć wszelkie niezbędne nakłady, 
pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie. Nakłady te winny obejmować 
również wszelkie koszty związane z formą wynagrodzenia, dopełnieniem 
obowiązków wynikających z przepisów prawnych, umowy i specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający uzna iż Wykonawca w ramach zaoferowanej 
w formularzu ofertowym ceny ryczałtowej wykona zamówienie zgodnie z jego 
szczegółowym opisem zawartym w SIWZ. 

3. Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy 
Pzp, poinformować Zamawiającego w Formularzu oferty, czy wybór jego oferty 
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT. 

4. Dla porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną cenę brutto 
obejmującą podatek od towarów i usług (VAT) za wykonanie całości przedmiotu 
zamówienia. 

5. Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych 
polskich – cyfrowo i słownie, określone do dwóch miejsc po przecinku,                              
tj. do 1 grosza (z zastosowaniem reguł matematycznych zaokrąglania liczb). 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek z uwagi na przyjęty sposób 
dokonywania płatności, określony we wzorze umowy. 

ROZDZIAŁ XIV . OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 
WAG TYCH KRYTERÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, A JE ŻELI 
PRZYPISANIE WAGI NIE JEST MOŻLIWE Z OBIEKTYWNYCH 
PRZYCZYN ZAMAWIAJ ĄCY WSKAZUJE KRYTERIA OCENY 
OFERT W KOLEJNOŚCI OD NAJWAZNIEJSZEGO DO 
NAJMNIEJ WA ŻNEGO. 

 
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert 

zakwalifikowanych jako nieodrzucone, zawierająca najkorzystniejszy bilans 
punktów w  kryteriach: 

a. Cena ofertowa brutto – C; 
b. Pozostałe kryteria pozacenowe:  

− wydłużona rękojmia (powyżej 5 lat) – A; 
− wydłużona gwarancja (powyżej 5 lat) – B; 
− doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia na 

stanowisku Kierownika projektu – D; 

Kryterium Waga 
[%] 

Max. liczba 
punktów Sposób oceny wg wzoru 

Łączna cena ofertowa 
brutto 60% 60 

                 cena najtańszej oferty 
C = ---------------------------------------  x 60 % 
               cena badanej oferty 

Wydłużona rękojmia 
(powyżej 3 lat) 20% 20 A = wg tabeli poniżej 
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Wydłużona gwarancja 
(powyżej 3 lat) 10% 10 B = wg tabeli poniżej 

Doświadczenie 
zawodowe osoby 

wyznaczonej do realizacji 
zamówienia na 

stanowisku Kierownika 
projektu 

10% 10 D = wg tabeli poniżej 

RAZEM 100% 100  

A. Kryterium: wydłu żona r ękojmia 
(dotyczy wszystkich prac w zakresie przedmiotu zamó wienia) 

Waga kryterium: 20% 

Długo ść  rękojmi  Ilość punktów 

3 lata 0 
powyżej 3 lat do 4 lat 10 
powyżej 4 lat do 5 lat 20 

B. Kryterium: wydłu żona gwarancja  
(dotyczy wszystkich prac w zakresie przedmiotu zamó wienia) 

Waga kryterium: 10% 

Długo ść gwarancji Ilość punktów 

3 lata 0 
powyżej 3 lat do 4 lat 5 
powyżej 4 lat do 5 lat 10 

D. Kryterium: do świadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji  
zamówienia na stanowisku Kierownika projektu  

Waga kryterium: 10% 
Doświadczenie zawodowe o soby   

wyznaczonej do realizacji zamówienia             
na stanowisku Kierownika projektu 

Ilość punktów 

1 realizacja 0 
2 realizacje 5 
3 realizacje 10 

2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta w danej części, zostanie 
obliczona wg poniższego wzoru: 
S = C + A + B + D 
gdzie: 
S – całkowita liczba punktów, 
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 
A – punkty uzyskane w kryterium „Wydłużona rękojmia”, 
B – punkty uzyskane w kryterium „Wydłużona gwarancja”, 
D – punkty uzyskane w kryterium „Doświadczenie zawodowe osoby   wyznaczonej 
do realizacji zamówienia na stanowisku Kierownika projektu”. 

Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na 
podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie              
i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. 

3. W toku badania i oceny ofert zamawiający na podstawie art. 87 ustawy Pzp może 
żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 
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4. W przypadku wątpliwości, zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera 
rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą 
wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie               
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w tym złożenie 
dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu (art. 90 ustawy Pzp). 

5. Zamawiający odrzuci oferty w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Pzp. 

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona          
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów 
wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu                    
i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona 
wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp). 

9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wezwie 
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert 
dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen 
lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji 
elektronicznej. 

 
ROZDZIAŁ XV . INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY  

ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

Formalności, które musi dokonać wykonawca po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

1. Wniesienie zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy  w jednej z form 
przewidzianych w ustawie Pzp. 

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać 
ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku 
zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 
ustawy Pzp. 

5. W przypadku podmiotów występujących wspólnie: 
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1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

2) przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona 
będzie zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników 
postępowania. 

ROZDZIAŁ XVI . ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy               
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto. 

1. Część zabezpieczenia, stanowiąca 30% ogólnej kwoty zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi 
za  wady. 

2. Pozostałe 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarantujące  
zgodne  z umową wykonanie robót, zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po ich       
ostatecznym odbiorze (lub wygaśnie po upływie ważności gwarancji 
ubezpieczeniowej  lub bankowej). 

3. Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu rękojmi  zostanie zwrócona w ciągu       
15 dni po upływie okresu rękojmi za wady (lub wygaśnie po upływie ważności 
gwarancji  ubezpieczeniowej  lub bankowej). 

 
ROZDZIAŁ XVII . ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI 
UMOWY  

1. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych 
w załączniku nr 3  do SIWZ. 

2. Zamawiaj ący przewiduje mo żliwo ść zamiany umowy w nast ępujących 
przypadkach:  

1) gdy nastąpi konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian 
wytycznych, wymagań lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na 
sfinansowanie Umowy;  

2) gdy nastąpi konieczność wprowadzenia zmian wynika z zaistnienia Siły 
Wyższej;  

3) zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy;  

4) opóźnień w przekazaniu materiałów źródłowych niezbędnych do realizacji 
przedmiotu Umowy, o ile nie wynika to z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy;  

5) gdy nastąpi konieczność wprowadzenia zmian wynika z wymogów 
technologicznych;  

6) gdy nastąpi konieczność wprowadzenia zmian jest spowodowana 
koniecznością realizacji zamówienia uzupełniającego lub dodatkowego, o ile 
wpływa ono na prawidłowość wykonania tych etapów;  

7) gdy nastąpi konieczność wprowadzenia zmian jest spowodowana 
przedłużającymi się czynnościami związanymi z zasilaniem systemu 
teleinformatycznego funkcjonującego u Zamawiającego, o ile nie wynika to                
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;  
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8) gdy nastąpi konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest 
okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie 
mógł przewidzieć.  

3. Zamawiaj ący przewiduje mo żliwo ść:  
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy;  
2) zmian w sposobie rozliczania z Wykonawcą lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy;  
3) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy;  

ROZDZIAŁ XVIII.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄC WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

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

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

ROZDZIAŁ XIX.  DODATKOWE INFORMACJE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 
pkt 6 i 7. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Wartości i dane ekonomiczne i finansowe przedstawione przez Wykonawcę 
muszą być podane w PLN, a w przypadku Wykonawców spoza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w walucie ich kraju. Zamawiający dokona przeliczenia 
na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postepowaniu, wyrażonej w walutach innych niż 
PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski, 
tabela A, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej (odpowiednio: z dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych). Jeśli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia 
zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem. 

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej.  

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

PODWYKONAWSTWO  

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego 
nastąpi w formularzu ofertowym.  

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom,                           
z wyjątkiem przypadku, gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia 
zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część 
lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom (patrz: Rozdz. 
III SIWZ). 

3. Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą. 
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WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO SIWZ 
Oznaczenie 
Załącznika Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy 
Załącznik nr 

2. 
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu                           
z postępowania wraz z oświadczeniem wykonawcy  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Załącznik nr 3. Wzór umowy 
Załącznik nr  4. Oświadczenie o przynale żności do grupy kapitałowej *  

Załączniki które składa wykonawca wezwany przez zamawia jącego 

Załącznik nr 5. Doświadczenie zawodowe 

Załącznik nr 6. Wykaz osób 

Załącznik nr 
7. 

Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem 
podatków i opłat lokalnych  

 
Wskazane w tabeli powyżej załączniki wykonawca wypełnia stosownie do treści 
niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz 
odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie 
mogą zmieniać treści załączników.  
 
* Wykonawca na podstawie art. 24 pkt. 11 w terminie  3 dni od zamieszczenia 
informacji na stronie internetowej  przekazuje zama wiającemu o świadczenie               
o przynale żności lub braku przynale żności do tej samej grupy kapitałowej,                   
o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23. Wraz ze zło żeniem o świadczenia, 
wykonawca mo że przedstawi ć dowody, że powi ązania z innym wykonawc ą nie 
prowadz ą do zakłócenia konkurencji w post ępowaniu o udzielenie zamówienia.  
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Projekt „E - geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne, jako skuteczne narzędzie 

zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”  
Załącznik nr 1 

 
FORMULARZ OFERTOWY  

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:  
 
DOSTAWĘ I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA DLA E-USŁUG ZWI ĄZANYCH                                  
Z UDOSTĘPNIANIEM DANYCH ZAWARTYCH W BAZIE DANYCH EZN SKARBU  PAŃSTWA, 
POWIATU I GMINY NA TERENIE MIASTA PIOTROWA TRYBUNAL SKIEGO 
 

 
Zamawiaj ący: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  

Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        
L.p.  Nazwa(y) wykonawcy(ów)  Adres(y) 

wykonawcy(ów) 
 

1. 
 

  

 
2. 

Rodzaj przedsi ębiorstwa*:  
� MAŁE 
� ŚREDNIE 
� DUŻE  

 

*zaznaczyć właściwe 
 
3.  Osoba uprawniona do kontaktów:  

Imię i Nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  
 

Adres e-mail  
 

 
3.  Ja (my) ni żej podpisany(i) o świadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, 
3) oferuję wykonanie zamówienia w trybie „przetargu nieograniczonego” za łączną 

cenę ryczałtow ą: 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiaj ącego :  SZ.271.18.2017 
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CENA zł brutto: ................................... ..................................................................  

słownie zł: ………………………………………….……………….……………………  

w tym stawka podatku VAT w wysokości …… %. 
 

4) udzielam(my) gwarancji na okres (ilość lat): ……………………………….…… 

5) wyrażam(my) zgodę na wydłu żenie okresu r ękojmi (ilość lat): ……………… 

6) wskazuję(my), że doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do 

realizacji zamówienia na stanowisku Kierownika proj ektu  wynosi (ilość 

realizacji): …………………………….. . 

oświadczam(y),  iż wybór naszej oferty jako najkorzystniejszej prowadzi/                        
nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie                         
z przepisami o podatku od towarów i usług.     (*Niepotrzebne skreślić)  
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykre śli cz ęści zdania oznaczonego 
gwiazdk ą (*) Zamawiaj ący uzna, że wybrana oferta nie prowadzi do powstania                       
u Zamawiaj ącego obowi ązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług.      

W przypadku, gdy Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Zamawiający 
sam obliczy wartość podatku VAT i dopisze wyliczone kwoty do oferty. 
Wartość podatku VAT ……………...…….. zł (dolicza Zamawiający), 
Cena netto (towaru lub usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
powstania obowiązku podatkowego)  ………………………… zł (wypełnia 
Wykonawca ). 

4) niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od terminu składania ofert,  
5) akceptuję(my) bez zastrzeżeń projekt umowy załączony do SIWZ, 
6) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę 

zobowiązuję(my) się zawrzeć w miejscu i w terminie jakie zostaną wskazane 
przez zamawiającego  

7) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia], 

8) nie uczestniczę(my), jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej                  
w celu udzielenia niniejszego zamówienia, 

9)  żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa                       
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej 
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie 
mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: 

 

Lp.  Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji  
Strony w ofercie  
(wyra żone cyfr ą)  
od do 

1.    

10) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego 
zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 
podwykonawcom: (wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia 
podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku gdy ze względu na specyfikę 
przedmiotu zamówienia zamawiający  zastrzeże w specyfikacji istotnych 
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warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być 
powierzona podwykonawcom). 

Lp. 

Nazwa podwykonawcy (je śli jest znana)  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG)  

Nazwa części zamówienia 
powierzona podwykonawcy 

1.   

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,                          
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI Ę WYKONAWCA: 
 

Oświadczam, że ww. podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami nie podlega/ą 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 
Oferta została złożona na …….. kolejno ponumerowanych stronach. 
 
5. Podpis(y): 

Lp. Miejscowo ść 
i data 

Nazwa(y) 
wykonawcy(ów)  

Nazwisko i imi ę oraz 
podpis(y) osoby (osób) 

upowa żnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 
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Projekt „E - geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne, jako skuteczne narzędzie 

zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”  
Załącznik nr 2   

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU                           

Z POSTĘPOWANIA WRAZ Z OŚWIADCZENIEM WYKONAWCY O SPEŁNIANIU 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

w trybie przetargu nieograniczonego na: 
 

DOSTAWĘ I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA DLA E-USŁUG ZWI ĄZANYCH                                  
Z UDOSTĘPNIANIEM DANYCH ZAWARTYCH W BAZIE DANYCH EZN SKARBU  PAŃSTWA, 
POWIATU I GMINY NA TERENIE MIASTA PIOTROWA TRYBUNAL SKIEGO 
 

 
Zamawiaj ący: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  

Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

Lp. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) 
wykonawcy(ów) 

  
 
 

 

 
Oświadczam(y), że spełniamy warunki udziału w post ępowaniu okre ślone przez 
zamawiaj ącego w SIWZ. 

Podpis(y): 

Lp. Miejscowo ść 
i data 

Nazwa(y) 
wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi ę oraz 
podpis(y) osoby (osób) 

upowa żnionej(ych)  
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów)  

  
 
 
 

  
 

 

 
Oświadczam(y), że nie podlegamy wykluczeniu z post ępowania  z ww. 
post ępowania  o udzielenie zamówienia publicznego.   
 
Zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12-23 Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku 
podstaw wykluczenia; 
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250 a, 
art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiaj ącego :  SZ.271.18.2017 
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późn. zm. 5) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  (Dz. U.  z 2016 
r. poz. 176), 
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny, 
c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów; 
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane 
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.                               
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.                           
z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne; 
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618                         
i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału                     
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                              
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 
jego  majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
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niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z: 
a) zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób 
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał                         
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do 
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa 
w pkt 5; 
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających  z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów                            
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 
3000 złotych; 
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że 
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie                  
w sprawie spłaty tych należności. 
 
Oświadczam, że zachodz ą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia                          
z post ępowania na podstawie art. …………. ustawy Prawo zamówi eń 
publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych). Jednocze śnie oświadczam, że w związku z ww. 
okoliczno ścią, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówie ń publicznych 
podj ąłem nast ępujące środki naprawcze:  
…………..………………………………………………………………………………….……..
…………..………………………………………………………………………………….…….. 

Podpis(y): 

Lp. Miejscowo ść 
i data 

Nazwa(y) 
wykonawcy(ów)  

Nazwisko i imi ę oraz 
podpis(y) osoby (osób) 
upowa żnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty  
w imieniu wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy  

(ów) 
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POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału                                        
w post ępowaniu , określonych przez zamawiającego                                                             
w …………….……………………………………………………………………..……………..  
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono 
warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach nast ępującego/ych 
podmiotu/ów:  
…………….…………………………………………………………………………..…………
……………….………………………......................................... w następującym zakresie: 
…………….………………………………………………………………………..…………….
………....…………….………………………………………………………………………..…
……………..….... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego 
podmiotu).  
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuj ę się                      
w niniejszym post ępowaniu , tj.: ……………………………………….…………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) nie podlega/j ą wykluczeniu z post ępowania o udzielenie 
zamówienia . 
 
Podpis(y): 

Lp. Miejscowo ść 
i data 

Nazwa(y) 
wykonawcy(ów)  

Nazwisko i imi ę oraz 
podpis(y) osoby (osób) 
upowa żnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty       
w imieniu wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy  

(ów) 
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Projekt „E - geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne, jako skuteczne narzędzie 

zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”  
 Załącznik nr 4 

 
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

DOSTAWĘ I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA DLA E-USŁUG ZWI ĄZANYCH                                  
Z UDOSTĘPNIANIEM DANYCH ZAWARTYCH W BAZIE DANYCH EZN SKARBU  PAŃSTWA, 

POWIATU I GMINY NA TERENIE MIASTA PIOTROWA TRYBUNAL SKIEGO 
 

 
Zamawiaj ący: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  

Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

Lp. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) 
wykonawcy(ów) 

 
 
 
 

 

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 
1. kwoty jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. 
3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych  
w ofertach. 

Wykonawca na podstawie art. 24 pkt. 11 w terminie 3  dni od przekazania ww. 
informacji przekazuje zamawiaj ącemu o świadczenie o przynale żności lub braku 
przynale żności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 
23. Wraz ze zło żeniem o świadczenia, wykonawca mo że przedstawi ć dowody,                  
że powi ązania z innym wykonawc ą nie prowadz ą do zakłócenia konkurencji               
w post ępowaniu o udzielenie zamówienia.  
 
OŚWIADCZAM, ŻE: NALEŻĘ / NIE NALEŻĘ* DO GRUPY KAPITAŁOWEJ.  

Podpis(y): 

Lp.  Miejscowo ść 
i data 

Nazwa(y) 
wykonawcy(ó

w) 

Nazwisko i imi ę oraz 
podpis(y) osoby (osób) 
upowa żnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy  

(ów) 

  
 
 

  
 

 

(*niepotrzebne skreślić) 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiaj ącego :  SZ.271.18.2017 



 
strona 29 z 32 

 

Projekt „E - geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne, jako skuteczne narzędzie 

zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”  
Załącznik Nr 5 

 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 
 
 

DOSTAWĘ I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA DLA E-USŁUG ZWI ĄZANYCH                                  
Z UDOSTĘPNIANIEM DANYCH ZAWARTYCH W BAZIE DANYCH EZN SKARBU  PAŃSTWA, 
POWIATU I GMINY NA TERENIE MIASTA PIOTROWA TRYBUNAL SKIEGO 
 

 
Zamawiaj ący: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10 
97-300 Piotrków Trybunalski  

Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:  

Lp.  Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) 
wykonawcy(ów) 

1  
  

 
Oświadczam(y), że: 

wykonałem (wykonaliśmy): 
� 3 (trzy)  usługi  (wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadające 
rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, polegające na: wdro żeniu lub 
rozbudowie istniej ącego systemu informatycznego do prowadzenia Ewidenc ji 
Zasobu Nieruchomo ści lub ewidencji gruntów i budynków  
– w  tym jedn ą usług ę wykonan ą dla miasta na prawach powiatu o liczbie ludno ści 
powy żej 80 000 mieszka ńców na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł brutto  każda  

oraz 
� minimum 1 (jedną) usług ę polegaj ącą na migracji danych graficznych i opisowych                

z istniej ącego  (do prowadzenia Ewidencji Zasobu Nieruchomości lub Ewidencji gruntów 
i Budynków) do innego systemu zintegrowanego opartego na relacy jnej bazie 
danych.   

Nazwa i adres 
Zamawiaj ącego 

Przedmiot 
zamówienia / 

warto ść zamówienia 
wykonanego przez 

Wykonawc ę 

Miejsce wykonania 
zamówienia  
oraz zakres 
zamówienia 

Czas realizacji  

początek 
(miesi ąc 

rok) 

koniec 
(miesi ąc 

rok) 

1 2 3 4 5 

  
 

   

                                            
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiaj ącego :  SZ.271.18.2017 
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Załączam(y) dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,               
w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone (dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, 
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty). 

Podpis(y): 

Lp. Miejscowo ść 
i data 

Nazwa(y) 
wykonawcy(ów)  

Nazwisko i imi ę oraz 
podpis(y) osoby (osób) 
upowa żnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy 

(ów) 
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Projekt „E - geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne, jako skuteczne narzędzie 

zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”  
Załącznik Nr 6 

 
WYKAZ OSÓB, KTÓRE B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ  

W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
 

DOSTAWĘ I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA DLA E-USŁUG ZWI ĄZANYCH                                  
Z UDOSTĘPNIANIEM DANYCH ZAWARTYCH W BAZIE DANYCH EZN SKARBU  PAŃSTWA, 
POWIATU I GMINY NA TERENIE MIASTA PIOTROWA TRYBUNAL SKIEGO 
 

 
Zamawiaj ący: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
 
Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez2:        
Lp. Nazwa(y) wykonawcy(ów)  Adres(y) wykonawcy(ów)  
  

 
 

 
Oświadczam(y), że: 

oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy n astępujące 
osoby: 

Lp. Nazwisko i Imi ę Rola w Realizacji 
Zamówienia 

Kwalifikacje zawod owe, 
uprawnienia, do świadczenie, 
wykształcenie niezb ędne do 

wykonania zamówienia 
publicznego 

Podstawa 
dysponowania 

osobami 3 

1 2 3 4 5 
     

 
 Podpis(y): 

Lp. Miejscowo ść 
i data 

Nazwa(y) 
wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi ę oraz 
podpis(y) osoby (osób) 
upowa żnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty            
w imieniu wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 

  
 

 
 
 
 

 
 

 

                                            
2 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
3 W kolumnie podstawa dysponowania osobami, należy wpisać „zatrudnienie na umowę o pracę” w przypadku 

osób, których dotyczy warunek udziału w postępowaniu (opisany w Rozdziale V SIWZ), a które wykonywać 
będą czynności na podstawie art. 29 ust. 3a (określone  w Rozdziale III SIWZ). 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiaj ącego :  SZ.271.18.2017 
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Projekt „E - geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne, jako skuteczne narzędzie 

zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”  
Załącznik Nr 7 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z OPŁACANIEM PO DATKÓW  

I OPŁAT LOKALNYCH  
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
 
DOSTAWĘ I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA DLA E- USŁUG ZWIĄZANYCH                                  
Z UDOSTĘPNIANIEM DANYCH ZAWARTYCH W BAZIE DANYCH EZN SKARBU  PAŃSTWA, 
POWIATU I GMINY NA TERENIE MIASTA PIOTROWA TRYBUNAL SKIEGO 
 

 
 
Zamawiaj ący: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10 
97-300 Piotrków Trybunalski  

Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez4:  

Lp.  Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) 
wykonawcy(ów) 

1  
  

 
 

Oświadczam(y), że 
nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych  

 
Podpis(y): 

Lp. Miejscowo ść 
i data 

Nazwa(y) 
wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi ę oraz 
podpis(y) osoby (osób) 
upowa żnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 

  
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

                                            
4 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiaj ącego:  SZ.271.18.2017 


