
1 

 
 

PRZEDSIĘBIORSTWO  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ                                 

I  MIESZKANIOWEJ  SPÓŁKA  Z O.O.                                                         

W  TOMASZOWIE  LUBELSKIM 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

„Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania dla Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub.” 

 

SM/02/2020 

 
                                                                      Wiceprezes Zarządu          Prezes Zarządu 

                                                                      Dyrektor Techniczny             Dyrektor 

                                                               Wiesław Drążek            Renata Miziuk  

 

 
   

  Zatwierdzam:                                         ........................................................................................  
                          (podpis  zatwierdzającego) 

 

Tomaszów Lubelski, marzec 2020 r. 

 

 

 

 



2 

 
 

 

ROZDZIAŁ 1 - INFORMACJE OGÓLNE 

Zamawiający: 

1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim  

22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 37 A, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Lublin-

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000127373, kapitał zakładowy; 28.105.000,00 zł  

 NIP 921-00-10-133; REGON 950177059;  tel. /84/ 664 24 61, fax /84/ 664 24 61 wew. 601. 

         Adres strony internetowej - www.pgkim-tomaszow.pl 

         e-mail - sekretariat@pgkim-tomaszow.pl 

1.2. Godziny  urzędowania:  700 - 1500  w  dniach od poniedziałku do piątku  (za wyjątkiem dni  ustawowo 

wolnych od pracy). 

Definicje na potrzeby niniejszej SIWZ za: 

Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła 

umowę w sprawie zamówienia  publicznego. 

Zamawiającego - uważa się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.       z 

siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 37A, 22-600 Tomaszów Lubelski. 

Zamówienie – uważa się zamówienie publiczne, które jest przedmiotem niniejszego postępowania. 

Ustawę - uważa się ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

SIWZ -  uważa się niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 

Rozporządzenie w sprawie dokumentów - uważa się rozporządzenie Ministra Rozwoju  z dnia 26 lipca 

2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający  od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 

Tryb udzielenia zamówienia: 

1.3. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na mocy art. 10 ust. 1 ustawy 

oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości  nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy. 

1.4. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy. Zamawiający 

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

  

http://www.pgkim-tomaszow.pl/
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ROZDZIAŁ 2 - OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pod nazwą: 

 

„Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania dla Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub.” 

                   

2.2 Zamówienie obejmuje: 

 

1. Dostawę oprogramowania GIS, do zarządzania infrastrukturą techniczną sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej,  

2. Przeprowadzenie integracji danych z systemem posiadanym przez Zamawiającego w zakresie: 
a) kontrahenta (ID kontrahenta, nazwa kontrahenta i inne), 

b) posesji (ID posesji, adres posesji) 

c) wodomierza (adres montażu, data montażu, data legalizacji, dane techniczne wodomierza, nr 

wodomierza, nr plomby) - historia montaży prezentowana z 5 ostatnich lat, 

d) odczytu (data odczytu, wartość odczytu, zużycia, typ odczytu) - odczyty prezentowane z 5 

ostatnich lat, 

e) umowy (numer umowy, data obowiązania umowy, typ umowy), 

3. Wdrożenie zintegrowanych z systemem GIS modułów: 

a) dyspozytorskiego, służącego do prowadzenia rejestru/ewidencji prac na sieciach.  

b) przeglądu hydrantów,  

c) wydruków, 

d) mobilnego GIS (4 licencje) 

4. Dostawę licencji umożliwiających legalne korzystanie Zamawiającego z dostarczonego 

oprogramowania, 

5. Migrację danych wektorowych i rastrowych do systemu przekazanych przez Zamawiającego, 
6. Instalację oraz konfigurację oprogramowania na sprzęcie i serwerach dostarczonych przez 

Wykonawcę, 

7. Wdrożenie mechanizmu obsługi kopii zapasowych danych, 

8. Dostarczenie nośnika z systemem 

9. Dostarczenie dokumentacji programu w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej, 
10. Szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi systemów, 
11. Zapewnienie Zamawiającemu rocznej opieki gwarancyjnej. 
12. Dostarczenie dla Zamawiającego sprzętu, zgodnie ze specyfikacją w  Roz. 2 pkt. 2.7. 
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2.3 Opis podstawowych wymagań dot. systemu GIS 

Platforma systemowa: 

 

1. Program musi być zbudowany na serwerowej platformie GIS i serwerowym silniku bazy 

danych. 

2. Protokół komunikacyjny TCP/IP. 

3. System musi umożliwiać wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych zapisanych w bazie 

danych oraz ewentualnie innych danych trzymanych poza bazą danych jeśli system jakieś 

przechowuje (np. załączniki, podkłady rastrowe, dane OpenStreetMap). Mechanizm musi 

umożliwiać konfigurację wykonywania kopii, np. pełna kopia danych raz na miesiąc, codziennie 

kopia przyrostowa danych. 

4. System licencjonowany będzie per serwer (rozbudowa serwera nie może powodować utraty 

licencji ani generować dodatkowych kosztów), System musi zostać wdrożony na platformie 

sprzętowej dostarczonej przez wykonawcę zgodnej ze specyfikacją w Roz. 2 w pkt 2.7 . W 

ramach środowiska serwerowego muszą zostać uruchomione składniki systemu GIS takie jak: 

serwer bazy danych, serwer aplikacji, serwer mapowy oraz serwer aplikacji www. 

5. Zamawiający wymaga dostępu do usług Systemu za pomocą przeglądarki internetowej. 

Dopuszcza się możliwość edycji mapy za pomocą aplikacji Desktop jak i poprzez przeglądarkę 

internetową. 

6. Integralne części systemu to: 

a) Aplikacje WWW obejmujące 

I. Serwer bazy danych   

II. Serwer mapowy  

III. Serwer aplikacji www 

b) Aplikacja mobilna do pracy w terenie (4 licencje) 

7. Optymalne części systemu to: 

• Aplikacja desktop wykonana w architekturze klient- serwer - Aplikacja GIS służąca do 

edycji mapy. 

 

Nie dopuszcza się wykorzystania aplikacji desktop jako serwera GIS. 

 

Architektura systemu: 

1. Architektura trójwarstwowa: przestrzenna baz danych klasy SQL, serwer aplikacji 

(umożliwiający komunikację z innymi systemami poprzez serwisy sieciowe), klienta www 

aplikacji bez ograniczenia na liczbę jednoczesnych dostępów. 

2. Architektura modułowa umożliwiająca łatwą rozbudowę systemu o kolejne moduły lub 

funkcjonalności. 

3. System musi zapewnić pełną integrację graficznej bazy danych z atrybutami opisowymi. 

Wszystkie informacje muszą być rejestrowane w jednej lub kilku spójnych i powiązanych ze 

sobą relacyjno-obiektowych bazach danych. 

 

Otwartość systemu: 

1. System powinien opierać się na założeniach o otwartości i jawności struktury bazy danych. 



5 

 
 

2. System powinien udostępniać możliwość rozbudowy w sposób modułowy oraz umożliwiać 

integrację z innymi systemami i bazami danych klasy SQL. 

3. System musi mieć możliwość współpracy z systemami klasy, np.: ERP, ZSI, SCADA, 

Monitoring. 

 

Baza danych i aplikacje: 

1. Zastosowana baza danych ma być zoptymalizowana pod kątem zarządzania danymi 

przestrzennymi o sieci oraz analiz przestrzennych. 

2. Centralna baza danych z możliwością wielostanowiskowego dostępu. 

3. Musi działać w sieci intranetowej i internetowej poprzez przeglądarki internetowe: Mozilla 

Firefox, Microsoft Internet Explorer, Chrome. 

4. Musi działać w środowisku Windows i Linux. 

5. Aktualizowanie danych wprowadzonych do systemu GIS na bieżąco i importowanie danych z 

sytemu ZSI raz dziennie z uwzględnieniem wszystkich danych z możliwością ręcznego 

wywołania importu. 

 

Bezpieczeństwo danych: 

1. System powinien zapewniać bezpieczeństwo składowanych danych. 

2. System powinien być skalowalny i wielodostępny, oraz pozwalać na współdzielenie danych przez 

wielu użytkowników (Transakcje powinny być realizowane na poziomie pojedynczego obiektu). 

Blokowanie warstw czy grup obiektów nie jest dopuszczalne. 

3. Ma być wyposażony w odpowiednie zabezpieczenia przed utratą danych i dostępem do danych 

osób nieuprawionych 

4. System musi zapewniać jednakową czytelność strony WWW w najnowszych      (wspieranych 

przez producentów) wersjach przeglądarek internetowych: Chrome, Internet Explorer, Mozilla 

Firefox. 

5. System nie może wykorzystywać takich technologii jak Flash, czy Silverlight. System musi 

posiadać dokładną walidację danych pobieranych przez System z formularzy, danych URL, 

zabezpieczając System w szczególności przed następującymi atakami:  

• ataki semantyczne na adres URL,  

• ataki związane z ładowaniem plików,  

• ataki typu cross-site scripting,  

• ataki typu CSRF,  

• podrabianie zatwierdzenia formularza,  

• sfałszowanie żądania HTTP,  

• ujawnienie uwierzytelnień dostępu,  

• wstrzykiwanie kodu SQL,  

• ujawnienie danych przechowywanych w bazie,  

• kradzież cookies,  

• przechwytywanie sesji,  

• wstrzykiwanie sesji,  

• zafiksowanie sesji,  

• trawersowanie katalogów,  

• wstrzykiwanie poleceń systemowych. 
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Nie dopuszczalne jest pod rygorem odrzucenia oferty - oferowanie systemu w technologii 

Flash. 

 

6. System musi mieć możliwość instalacji i eksploatacji w chmurze prywatnej lub publicznej. 

7. System ma posiadać szyfrowanie (HTTPS) strony logowania. 

8. Rozwiązanie ma posiadać wbudowane mechanizmy kontroli integralności i monitorowania 

poprawnego funkcjonowania komponentów, w tym prowadzenia dziennika systemowego. 

 

Wymagania dodatkowe: 

1. Przyjazny i dostosowany do Zamawiającego polski interfejs użytkownika z możliwością 

administracji (dodawanie i usuwanie) dostępu do wybranych narzędzi przez uprawnionego 

użytkownika.  

2. Wszystkie dane powinny być przechowane w układzie 2000. 

3. System musi gromadzić i przetwarzać dane graficzne i opisowe zapisane we współczesnych 

standardach, gwarantować ciągłość pracy. 

4. Dostęp do poszczególnych funkcjonalności dla użytkowników musi być realizowany poprzez 

przeglądarkę www i definiowany na podstawie uprawnień przez administratora Systemu. W 

systemie muszą istnieć uprawnienia do każdego narzędzia oraz akcji tak aby można konfigurować 

uprawnienia w szerokim zakresie (np. uprawnienia dostępu do podglądu, wydruków mapy, edycji 

tylko atrybutów konkretnej warstwy, dostęp do informacji o wodomierzach i odczytach ale bez 

dostępu do danych osobowych klientów z systemu billingowego, generowanych raportów oraz 

zestawień, narzędzi analiz sieciowych, uprawnienia do przeglądania awarii bez możliwości ich 

edycji, itp.) 

5. System ma być wyposażony w odpowiednie zabezpieczenie przed utratą danych oraz dostępem 

do danych osób nieuprawnionych.  

6. System ma umożliwiać rejestrację i wykonywanie prezentacji różnego rodzaju danych o 

elementach sieci oraz drukowanie map w różnych skalach.  

7. System ma mieć możliwość tworzenia (wprowadzania, definiowania) własnych dodatkowych 

obiektów.  

8. System musi zapisywać aktywność użytkowników wraz z historią zmienianych obiektów 

(użytkownik, rodzaj operacji: wstawienie, usunięcie, zmiana, data operacji, itp.). Dane 

historyczne powinny zapisywać wszystkie atrybuty obiektu oraz jego geometrie, na którym 

przeprowadzona została modyfikacja.  

9. System musi mieć możliwość przeglądania historii zmian na wybranym obiekcie wraz z 

możliwością przywrócenia stanu do dowolnego momentu z historii przez użytkownika z 

odpowiednimi uprawnieniami.  

10. System musi mieć możliwość przeglądania operacji dokonywanych przez danego użytkownika w 

tym: wykonywane raporty, zmieniane obiekty. 

11. System musi posiadać możliwość definiowania uprawnień użytkowników i grup użytkowników 

do wybranych elementów Systemu. 

12. System musi posiadać otwartą architekturę umożliwiającą w przyszłości współpracę z innymi 

systemami. 

13. Zawierać rozbudowane mechanizmy zabezpieczeń. System zabezpieczeń oferowanego 

oprogramowania GIS powinien dawać administratorowi możliwość zabezpieczania i udzielania 

pojedynczemu użytkownikowi (grupie użytkowników) dostępu do wybranego, ograniczonego 

zbioru danych oraz zabezpieczenia przed dostępem do danych osób nieuprawnionych. 

14. System musi posiadać zaawansowaną kontrolę haseł:  

a. złożoność hasła,  

b. liczbę prób wprowadzenia hasła oraz blokadę konta w przypadku przekroczenia liczby 

prób,  
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c. czas życia hasła.  

15. System musi zabezpieczać dane przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, 

nieupoważnionym dostępem, kopiowaniem, drukowaniem, zabezpieczać dane, zgodnie z 

przepisami ustawy o ochronie danych osobowych,  

16. System musi być wyposażony w narzędzie umożliwiające łączenie dowolnych plików z 

obiektami zapisanymi w bazie danych, np. wstawienie zdjęć, zeskanowanej dokumentacji 

technicznej, umów zawartych z klientami, filmów, itp.  

17. System musi być wyposażony w słowniki terminów branżowych, po uprzednim uzgodnieniu z 

Zamawiającym. Dostęp do wprowadzania zmian w słowniku winni posiadać użytkownicy 

Zamawiającego. 

 

2.4 Opis szczegółowych wymagań dot. aplikacji GIS desktop do pełnej edycji mapy 
 

1. Prezentacja danych przestrzennych w postaci warstwy wektorowej wraz z atrybutami 

opisowymi. 

2. Prezentacja map rastrowych, mapy zasadniczej, ortofotomapy, Open Street Maps. Narzędzie 

Google Street View do panoramicznego podglądu ulicy. 

3. Prezentacja danych zgodną z GESUTem. 

4. Wbudowany mechanizm symbolizacji i etykietowania map. Użytkownik musi mieć możliwość 

zarządzania paletą symboli oraz etykiet. 

5. Posiadać narzędzia do konfigurowania własnej symboliki przez uprawnionego użytkownika 

systemu (przezroczystość, kolor, style linii oraz wypełnień poligonów itp.). 

6. Posiadać bibliotekę graficzną z predefiniowaną symboliką do prezentacji obiektów zgodną z 

instrukcjami geodezyjnymi oraz możliwość dodawania i edycji nowych elementów przez 

operatora systemu. 

7. Posiadać opcję widoczności obiektów w zależności od skali widoku. 

8. Posiadać wbudowane mechanizmy uzależnienia widoku mapy od skali widoczności oraz 

indywidualnych potrzeb użytkownika (ukrywanie obiektów). 

9. Narzędzia do nawigacji po mapie (powiększ, pomniejsz, przesuń, pokaż całą zawartość mapy, 

poprzedni widok, następny widok, pokaż zasięg warstwy. 

10. Narzędzia do definiowania własnych projektów mapowych dostępnych tylko dla danego 

użytkownika. Zapisywanie wybranych warstw, ich właściwości, informacji o aktualnym 

położeniu mapy oraz włączonych warstwach.  

11. Definiowanie, modyfikacja i usuwanie dodatkowych warstw wektorowych w systemie wraz z 

możliwością ustawienia kolejności wyświetlania, grupowania warstw, dodawania nowych pól i 

atrybutów oraz ustawiania widoczności poszczególnych pól w warstwach oraz edytowalności 

warstw. 

12. Posiadać możliwość łączenia i tworzenia danych tabelarycznych i geograficznych. 

13. Umożliwiać tworzenie buforów obiektów i innych analiz przestrzennych na danych 

wektorowych,. 

14. Posiadać zaimplementowane mechanizmy kontroli poprawności przechowywania danych – 

integralność geometryczna i opisowa. 

15. Narzędzia pomiaru – pomiar długości, obwodu, pola powierzchni. Narzędzie musi mieć 

możliwość wykonywania pomiarów z dociąganiem do wierzchołków, początków/końców i 

krawędzi obiektów z wybranych warstw.  
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16. Możliwość podłączania zewnętrznych serwisów WMS i WFS przez użytkowników. Dane takie 

powinny być wyświetlane równocześnie z danymi dostępnymi w bazie danych systemu GIS.  

17. Przeliczanie „w locie” układów współrzędnych - natychmiastowe przełączenie projektu na pracę 

np. pomiędzy układem "2000" a "1965". 

18. Narzędzie do zapamiętywania widoków mapy w celu szybkiej nawigacji i/lub zapamiętania 

miejsc na mapie, do których chcemy wrócić w przyszłości z możliwością zrobienia opisu. Musi 

istnieć dedykowany wykaz z możliwością dostępu do zapisanych "widoków". 

19. Możliwość generowania profili podłużnych odcinków sieci i ich prezentacja w formie 

wykresów (sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna).  

20. Generowanie profilu podłużnego terenu na podstawie numerycznego modelu terenu.         

21. Generowanie w widoku mapy modelu przedstawiającego dwuwymiarowy model terenu. 

22. Edycja danych wektorowych, w tym: 

a) edycja warstw: punktowych, liniowych, multiliniowych, poligonowych, multipoligonowych 

b) edycja: wstawianie, usuwanie, modyfikowanie obiektów oraz wierzchołków, wstawianie 

punktu końcowego, wstawianie punktu środkowego, zmiana kierunku linii 

c) automatyczne dociąganie edytowanych obiektów do wybranych obiektów (dociąganie do 

punktu, do wierzchołków, krawędzi, do początku/końca, do warstwy). System musi mieć 

narzędzia do definiowania dozwolonego dociągania pomiędzy określonymi obiektami 

d) narzędzia do modyfikacji obiektu: narzędzie obróć, przekształcania obiektu, podział 

poligonu, rozdziel, rozciągania, przycinania, weryfikacja geoobiektu, cofnij do poprzedniej 

operacji, przesuń do następnej operacji, selektor funkcji wodociągu/kanalizacji, sprawdzanie 

połączeń sieci (topologia), identyfikacja atrybutów sieci 

e) wstawianie, przesuwanie, usuwanie całych obiektów lub ich wierzchołków 

f) kopiowanie obiektów z jednej warstwy do drugiej 

g) łączenie i dzielenie obiektów (obiekty liniowe oraz poligonowe) 

23. Stworzenie zgodnie z ustaleniami Zamawiającego symboli na mapie i ustalenie zakresu danych 

atrybutowych tworzonych obiektów (np. komory, przepompownie, szamba)  

24. Możliwość importu danych przynajmniej w formacie txt, shp oraz gml. 

25. Możliwość eksportu danych przynajmniej do formatu shp, dxf, gml. 

26. Umożliwić import punktów z pliku z zapisanymi współrzędnymi tych punktów (format txt). 

System ma posiadać również kreator importu, gdzie będzie można zdefiniować sposób 

formatowania pliku z danymi wejściowymi (m.in. zdefiniowanie kolumn ze współrzędnymi, 

definicja znaku podziału kolumn, definicja kolumny z opisem, możliwość pominięcia kolumny). 

27. Umożliwiać jednoczesny podgląd i pracę na danych graficznych oraz opisowych. Dane opisowe 

i graficzne powinny być tak zorganizowane, aby wszystkie informacje opisowe przypisane danym 

obiektom odzwierciedlonym na mapach numerycznych mogły być udostępnione równolegle z ich 

przeglądaniem w warstwie graficznej. 

28. Umożliwiać ewidencję istniejących, wykonywanych, projektowanych sieci wodno – 

kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i przyłączami a także studni na ujęciach, studni publicznych, 

obiektów uciążliwych w strefach ochronnych ujęć oraz przebiegu stref ochrony pośredniej 

wewnętrznej i zewnętrznej ujęć wody podziemnej. 

29. Posiadać możliwość podglądu i dodawania przez Zamawiającego wielu podkładów rastrowych 

(m.in. tiff, ortofotomapy, fotoplany)  i ich prezentacja łączeni z danymi wektorowymi. 

30. Posiadać możliwość budowania piramidy rastrów lub inne mechanizmy wydajnie przyspieszające 

podgląd danych rastrowych. 
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2.5 Opis szczegółowych wymagań dot. aplikacji www 

1. Prezentacja danych przestrzennych w postaci warstwy wektorowej wraz z atrybutami opisowymi. 

2. Prezentacja map rastrowych, mapy zasadniczej, ortofotomapy, Open Street Maps. Narzędzie 

Google Street View do panoramicznego podglądu ulicy. 

3. Prezentacja danych zgodną z GESUTem. 

4. Możliwość tworzenia dynamicznych obiektów z geokodowanych lokalizacji. 

5. Posiadać zaimplementowane mechanizmy w zakresie zachowania relacji pomiędzy różnymi 

klasami obiektów. 

6. Posiadać zaimplementowane mechanizmy w zakresie łączenia danych adresowych  

z lokalizacją geograficzną. 

7. Umożliwiać tworzenie buforów obiektów i innych analiz przestrzennych na danych 

wektorowych,. 

8. Posiadać zaimplementowane mechanizmy kontroli poprawności przechowywania danych – 

integralność geometryczna i opisowa. 

9. Narzędzia wyszukiwania obiektów spełniających zadane kryteria na atrybutach. Wyszukiwanie 

po numerze adresowym, ulicy, działce ewidencyjnej. Zaawansowane wyszukiwanie po dowolnej 

kombinacji atrybutów istniejących w bazie danych. Możliwość eksportu danych z bazy danych 

do pliku programu Excel oraz SHP w przypadku danych posiadających reprezentację 

przestrzenną. 

10. Narzędzia do selekcji oraz wglądu do wszystkich warstw z bazy danych. Możliwość tworzenia 

statystyk po parametrach z bazy danych oraz ich prezentacja na wykresach (np. statystyka 

wodociągów pod względem średnicy lub wieku. Możliwość selekcji danych tylko po wybranym 

parametrze (np. przyłącza wykonane z PCV). Możliwość eksportu danych z bazy danych do pliku 

programu Excel oraz formatu SHP. 

11. Narzędzia pomiaru – pomiar długości, obwodu, pola powierzchni.  

12. Funkcjonalność dodawania i usuwania do każdego obiektu na mapie załączników (filmy, zdjęcia, 

dokumenty). Możliwość dodawania zdjęć do różnych typów/kategorii załączników, np. karta 

studni deszczowej, dokumenty z odbioru, umowy klienta. Aplikacja musi umożliwiać 

podłączenie do obiektu załącznika już istniejącego w bazie danych bez konieczności dodawania 

go z dysku.  

13. Aplikacja musi posiadać wykaz wszystkich załączników. Musi istnieć możliwość wyszukiwania 

tych załączników (np. po nazwie, typie załącznika) wraz z opcją przekierowania widoku mapy do 

obiektu, do którego dołączony jest dany załącznik. 

14. Możliwość podłączenie załącznika do wielu obiektów na raz. 

15. Możliwość hurtowej edycji danych – narzędzie służące do edycji pól opisowych dla wielu 

obiektów jednocześnie.  

16. Możliwość podłączania zewnętrznych serwisów WMS i WFS przez użytkowników. Dane takie 

powinny być wyświetlane równocześnie z danymi dostępnymi w bazie danych systemu GIS.  

17. Narzędzie do zapamiętywania widoków mapy w celu szybkiej nawigacji i/lub zapamiętania 

miejsc na mapie. Musi istnieć dedykowany wykaz z możliwością dostępu do zapisanych 

"widoków". 

18. Generowanie w widoku mapy modelu przedstawiającego dwuwymiarowy model terenu. 

19. Stworzenie zgodnie z ustaleniami Zamawiającego symboli na mapie i ustalenie zakresu danych 

atrybutowych tworzonych obiektów (np. komory, przepompownie, szamba)  
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20. Narzędzie do samodzielnego tworzenia dodatkowych, wcześniej niezdefiniowanych nowych 

obiektów mapowych i ich atrybutów. 

21. Edycja danych atrybutowych (opisów). 

22. Stworzenie dedykowanych formularzy dla warstw własnych (wodociągi, kanalizacja, zbiorniki 

bezodpływowe). 

23. Historyczność edycji – wszystkie zmiany są rejestrowane i istnieje możliwość prostego powrotu 

do stanu historycznego nawet dla pojedynczego obiektu przez użytkownika. 

24. Umożliwiać autoryzację danych. Wszystkie dane wprowadzane do systemu lub w nim zmieniane 

muszą być automatycznie autoryzowane (zapis źródła danych, nazwy operatora, daty i czasu 

utworzenia oraz ostatniej modyfikacji). 

25. Umożliwiać jednoczesny podgląd i pracę na danych graficznych oraz opisowych. Dane opisowe 

i graficzne powinny być tak zorganizowane, aby wszystkie informacje opisowe przypisane danym 

obiektom odzwierciedlonym na mapach numerycznych mogły być udostępnione równolegle z ich 

przeglądaniem w warstwie graficznej. 

26. Umożliwiać ewidencję istniejących, wykonywanych, projektowanych sieci wodno – 

kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i przyłączami a także studni na ujęciach, studni publicznych, 

obiektów uciążliwych w strefach ochronnych ujęć oraz przebiegu stref ochrony pośredniej 

wewnętrznej i zewnętrznej ujęć wody podziemnej. 

27. Umożliwiać rejestrowanie właścicieli przyłączy i dokumentacji dotyczącej przyłączy. 

28. Możliwość wyświetlenia zaewidencjonowanych środków trwałych w systemie GIS jako 

zagregowany obraz wszystkich składowych danego środka. 

29. Możliwość wprowadzenia informacji o zaewidencjonowanych środkach trwałych do systemu 

GIS.  

30. Narzędzie do umieszczania danych z inspekcji TV przewodów kanalizacyjnych wraz z 

możliwością podpinania i podglądu zdjęć. 

31. Możliwość tworzenia raportów z bazy danych. Prezentacja elementów po atrybutach np. rodzaju 

materiału, rodzaju przewodu, funkcji, własności, średnicy, nazwy ulicy, dzielnicy. 

32. Integracja z systemem ZSI - system ma posiadać narzędzia umożliwiające na mapie z poziomu 

budynku bądź punktu adresowego odczytanie informacji o odbiorcach, wodomierzach, poborach 

wody, saldach odbiorców zaczerpniętych z systemu ZSI, a w tym: 

a. automatyczna replikacja danych z bazy danych systemu ZSI 

b. wyświetlanie danych kontaktowych kontrahenta - np. telefon, mail, umowy wraz z typem 

umowy/symbolem umowy 

c. wyświetlanie danych dotyczących posesji (dane wodomierza - numer wodomierza, nakładki, 

daty legalizacji, montażu itp. - z możliwością filtrowania np. wodomierze kończącą się datą 

legalizacji) 

d. wyświetlanie danych o zużyciu - wskazania wodomierza, zużycie 

e. eksport analizy zużyć do Excela 

33. Analiza z punktu powyżej musi mieć możliwość eksportu danych do pliku xls/xlsx. Plik ten 

będzie zawierać: 

a. wykres (opisany punkt wyżej), 

b. zestawienie tabelaryczne na podstawie którego został wygenerowany wykres,  

c. wykaz odczytów oraz zużyć dla każdego odbiorcy z zaznaczonego obszaru za okres min. 

3 lat, 
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d. zużycia miesięczne - wykaz zużyć w każdym miesiącu dla każdego odbiorcy oraz licznika 

za okres min. 3 lat (system powinien wyliczać te zużycia na podstawie średniej dobowej).  

 

2.6 Szkolenia 

1. Wykonawca przed oddaniem produkcyjnym systemów przeprowadzi szkolenia dla pracowników 

Zamawiającego. 

1.1. Użytkowników systemu GIS, w tym: 

1.1.1. Administracja i edycja danych – min. 16 godzin. 

1.1.2. Użytkownicy systemu (podgląd danych, dyspozytornia, przeglądy hydrantów, aplikacja 

mobilna) – min.20 godzin. 

1.2. Zamawiający może dokonać przesunięć godzinowych między poszczególnymi systemami oraz 

grupami użytkowników jednak sumaryczna liczba godzin pozostanie na stałym poziomie. 

1.3. Ustalenie terminów, podziału na grupy szkoleniowe oraz zakresu szkoleń zostanie dokonane w 

ramach trwania okresu wdrożenia, wspólnie z Zamawiającym. 

1.4. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia części szkoleń jako usługi zdalnej. 
 

2.7 Wymagania serwera, na którym można zainstalować całe oprogramowanie: 

Urządzenie Moduł Min. wymagania* 

SERWER / 1 sztuka 

Procesor 

Co najmniej jeden procesor posiadający 4 

rdzenie z taktowaniem 2,9 GHz;  minimum 4 

rdzenie 8 wątków logicznych 

RAM 32 GB, DDR3-1333 MHz 

Dysk na dane 

Co najmniej 960 GB, typ dysku -  SSD w 

RAID 1 - 2x960 GB lub 4x 480 GB; raid 10 

lub raid 6 dyski w wersji serwerowej; 

Obsługa co najmniej 4 dysków na dane; Dyski 

muszą być dyskami wspieranymi przez 

producenta serwera dla danej platformy 

sprzętowej. 

Dysk na system operacyjny 

Co najmniej 300GB HDD SAS w RAID 1; 

obsługa 2 dysków; Dyski muszą być dyskami 

wspieranymi przez producenta serwera dla 

danej platformy sprzętowej. 

Karta sieciowa 2x 1 Gbit/s 

Zarządzanie 

Serwer musi posiadać możliwość zdalnego 

podglądu działania serwera, a także opcję 

uruchomienia konsoli zdalnej systemu 

operacyjnego i pracy na niej. Musi 

współpracować z usługami katalogowymi 

(LDAP i AD); musi być wyposażony w 

blokadę systemu, która zapobiega zmianom 

konfiguracji lub oprogramowania 

wewnętrznego na serwerze 

Zasilanie  Zasilacz redundantny 

System operacyjny 

Windows bądź Linux (przy wyborze np. 

Debiana brak opłat licencyjnych); w 

przypadku systemu Windows system w wersji 

serwerowej co najmniej standard aktualnie 

dostępny w sprzedaży 

System bazodanowy 

Serwer bazodanowy SQL musi wspierać 

obsługę bazy danych o wielkości powyżej 

10GB; serwer SQL musi wspierać 

wykorzystanie pamięci RAM powyżej 2GB; w 

przypadku licencji dostępowych wykonawca 

dostarczy co najmniej 10 licencji w wersji na 

użytkownika 
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Obudowa  Rack 19” 

KOMPUTERY 

UŻYTKOWNIKÓW  

/ 1 sztuka 

Komputer stacjonarny z monitorem 

Standardowe komputery do pracy biurowej. 

Nie gorszej niż: Procesor i5, 4 – rdzeniowy 8 

generacji; Pamięć RAM – co najmniej 16GB; 

Dysk SSD co najmniej 240GB; Grafika 

zintegrowana; komunikacja Ethernet nie 

wolniej niż 1Gbit/s; Obudowa SFF; System 

operacyjny zgodny z systemami 

wykorzystywanymi w firmie; system musi 

mieć możliwość korzystania w domenie 

Microsoft Active Directory.  

Monitory obsługujące rozdzielczość min. 

1920x1080 pikseli, oraz o przekątnej ekranu nie 

mniejszej niż 24 cale. Układ monitora 16x9. 

Matryca IPS. Komputer musi posiadać 

możliwość obsługi co najmniej 2 monitorów. 

Wejścia wspierane przez monitor muszą być 

zgodne z wyjściami w komputerze. 

Dołączona ma być także mysz optyczna oraz 

klawiatura zgodna ze standardem qwerty.  

 

TABLETY  

/4 sztuki 

System Operacyjny Android min. 8.0  

Procesor 8 rdzeni z procesorem graficznym 

Łączność 
Wi-Fi b/g/n, internet 3g/4g (LTE), bluetooth 

4.0 

GPS TAK 

Aparat fotograficzny - tył TAK 

Aparat fotograficzny - przód  
TAK 

 

Klasa szczelności  Co najmniej  IP65 

Pamięć wewnętrzna do 

przechowywania danych  
Co najmniej 32GB 

Pamięć RAM Co najmniej 2GB 

Ekran Co najmniej 7” IPS LCD 

 

2.8 W aplikacji www GIS powinny być zaimplementowane moduły: 

Wszystkie moduły zaimplementowane w aplikacji www GIS muszą posiadać jednolity interfejs oraz 

mieć możliwość obsługi z poziomu przeglądarki za pomocą jednokrotnego logowania. 

Zamawiający wymaga, aby oferowane oprogramowanie było gotowym systemem na dzień składania 

ofert pod ryzykiem odrzucenia oferty. 

I. Moduł dyspozytorski 

System służący do prowadzenia rejestru/ewidencji prac na sieciach. Aplikacja umożliwi realizację 

następujących typów zadań: 

1. Awarie 

2. Prace konserwacyjne  

3. Przeglądy 

4. Inwestycje 

5. Remonty 

6. Zlecenia płatne 

7. Inne używane w Spółce. 
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Opis procesu 

 

1. Przyjęcie zgłoszenia odbywa się w formie telefonicznej, pisemnej lub przez bezpośrednią rejestrację 

w systemie.  

2. Miejsce wystąpienia zdarzenia zaznaczane będzie w postaci punktu na mapie, a treść zgłoszenia 

opisywana zostanie w programie (system będzie posiadał funkcjonalność automatycznego 

wstawienia zgłoszenia na mapie na podstawie wprowadzonego adresu na zgłoszeniu). 

3. Zgłoszenie może założyć mistrz, dyspozytor bądź inna osoba mająca uprawnienia.  

4. Początkowo wprowadzane są ogóle informacje o zgłoszeniu:  

a. typ/kategorię/rodzaj zgłoszenia (np. Awaria/Sieć wodociągowa/Uszkodzony hydrant; Zlecenie 

płatne/Sieć kanalizacji sanitarnej/Czyszczenie przepompowni, itd.), 

b. datę i godziną przyjęcia zgłoszenia, 

c. adres miejsca zdarzenia, 

d. opis zgłoszenia, 

e. osoba dokonująca zgłoszenia - zgłaszający zwykle podaje nazwisko i telefon, chociaż czasem 

odmawia udzielenia tych informacji, 

f. osoba wprowadzająca zgłoszenie do sytemu (osoba aktualnie zalogowana) - informacja 

uzupełniana automatycznie przez system. 

5. Moduł musi posiadać możliwość zmiany słowników (wprowadzania modyfikacji w słownikach). 

6. Zgłoszenie może być zarówno awaryjne jak i planowane z wyprzedzeniem. 

7. Do danego zgłoszenia, które zarejestrowano w systemie będą przypisywane zadania wykonawcze 

reprezentujące konkretne działania na sieci (zadania będą przesyłane na tablety). Zadanie może trwać 

maksymalnie jedną zmianę (nawet jeśli nie udało się zakończyć prac związanych z danym 

zgłoszeniem) i kierowane jest do konkretnej osoby (brygadzisty).  

8. Kolejna ekipa otrzymuje kolejne zadanie w przypadku, gdy problem wynikający ze zgłoszenia nie 

został całkowicie rozwiązany. Zadania mogą być kierowane do różnych osób lub zespołów z różnych 

jednostek organizacyjnych Spółki. Aby zarejestrować zadanie należy: 

a. określić typ prac, 

b. zadeklarować wykonawcę, 

c. zadeklarować datę i godzinę planowanego rozpoczęcia realizacji zadania.  

9. Moduł musi posiadać funkcjonalność stworzenia nowego zadania na podstawie danych z dowolnego 

zadania (kontynuacja prac przez kolejną brygadę).  

10. Użytkownik ma posiadać narzędzia do dołączania informację o obiektach obsługiwanych (podłączyć 

do zadania obiekty sieci wod-kan na których będą realizowane prace). 

11. Tworzone zadania mają być przekazywane drogą elektroniczną i nadzorowane przez osoby 

koordynujące pracę zespołów wykonujących zadania w terenie. Wpisanie w 

zadaniu daty planowanego rozpoczęcia oraz osoby odpowiedzialnej za wykonanie czynności 

(zazwyczaj brygadzisty) rozumiane powinno być jako wskazanie zadania do realizacji. 

12. Zadania muszą być dostępne na tabletach dla pracowników przedsiębiorstwa. Ekipy pracujące w 

terenie mają mieć dostęp do informacji o powierzonych jej zadaniach, jak również możliwość 

rejestrowanie postępów prac. 

13. Brygada musi posiadać możliwość przyjęcia zadania wraz z informacją gdzie i co trzeba zrobić. Na 

mapie tabletu wyświetlony zostanie punkt z lokalizacją zgłoszenia oraz podświetlone zostaną obiekty 

sieci wod-kan "podłączone" do danego zadania.  

14. Brygada musi mieć również możliwość załączenia zdjęć z poziomu tabletu. Rejestrowane mają być 

czasy przyjęcia, rozpoczęcia oraz zakończenia zadania przez ekipę.  

15. Tablet musi cyklicznie pobierać oraz wysyłać informacje pomiędzy serwerem a aplikacją mobilną. 

Użytkownik obsługujący system centralny GIS musi widzieć zmiany "na bieżąco". 
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16. Osoba obsługująca system centralny GIS musi również być informowana w czytelny sposób o 

zadaniach, których realizacja nie rozpoczęła się ciągu 30 min. (czas będzie można zmienić na etapie 

wdrożenia). 

17. W procesie generowania zadań, wymagane jest, aby system umożliwiał skojarzenie oraz 

przypisanie zadania z wybraną fakturą sprzedażową, jeżeli zlecenie wykonywane było na rzecz 

podmiotu zewnętrznego w celu porównania kwoty faktury z faktycznie wyliczonymi kosztami 

zadania. Wymagane jest, aby operator systemu GIS mógł uruchomić bezpośrednio z poziomu 

zlecenia prac proces fakturowania w systemie billingowym tj. przygotować zlecenie fakturowania 

po wykonanym zadaniu  

18. Możliwość wykorzystania słownika materiałów (z modułu GM) – materiałów pobranych do 

realizacji zadań ( z poziomu systemu GIS) . Przy wprowadzaniu materiału pracownik może 

zobaczyć aktualną ilość na magazynie i ilość materiału zaplanowaną do wykorzystania w zadaniach 

systemu GIS; 

19. Możliwość wygenerowania dyspozycji magazynowych dot. materiałów,  z poziomu systemu GIS 

20. Możliwość sprawdzenia aktualnych stanów magazynowych z poziomu systemu GIS, w procesie 

zlecania prac na awariach lub prac eksploatacyjnych.  

21. W procesie ewidencjonowania zadań, których prace zlecane były podmiotom zewnętrznym, 

wymagane jest, aby system umożliwiał skojarzenie oraz przypisanie wybranej faktury zakupowej. 

System musi automatycznie pobrać numer dokumentu, id kontrahenta oraz kwoty faktury w celu 

wyliczenia kosztów zadania.   

22. Wymagane jest aby operator systemu gis mógł  uruchomić bezpośrednio z poziomu zlecenia rejestr 

faktur zakupowych celem przypisania odpowiedniej faktury do zlecenia. 

Proces obiegu zadania 

 

1. Mistrz bądź dyspozytor zakłada nowe zadanie wykonawcze w systemie centralnym GIS w ramach 

zgłoszenia i przypisuje je do brygadzisty oraz wypełnia datę planowanego rozpoczęcia. Wpisanie daty 

rozpoczęcia oraz przypisanie brygadzisty bez podania daty rzeczywistego zakończenia oraz wciśnięcie 

„Zapisz” powoduje, że zadanie zostanie wysłane na tablet. 

2. Gdy dany pracownik będzie zalogowany na urządzeniu mobilnym zadanie zostanie automatycznie 

pobrane przez ten tablet. Zadanie otrzymuje status „Pobrane”. 

3. Po zakończeniu prac Brygadzista edytuje zadanie wykonawcze w terenie: 

a. wypełniając notatkę z klawiatury  

b. edytuje atrybuty zadania: 

o rodzaj czynności, 

o średnica, 

o materiał, 

o godz. rozpoczęcia, 

o godz. zakończenia, 

o pracownicy realizujący zadanie, 

o straty (mogą to być straty w wyniku płukania na hydrancie, wodomierzu, WUKO, zmywanie 

po awarii) - wartości słownikowe, 

o straty (m3), 

o głębokość posadowienia, 

o opis prac, 

o długość rury, 
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c. wprowadza informacje o pojazdach jakie pracowały na zadaniu oraz ich czasie pracy, 

d. może wykonać zdjęcia, które zostaną automatycznie podpięte do zadania, 

e. aby zakończyć zadanie musi zmienić status na „zrealizowane”. 

f. po zmianie statusu zadania na zrealizowane Informacje z tabletu w całości zostają wysłane do 

systemu centralnego GIS, a zadanie staje się niedostępne na Tablecie. 

4. System centralny GIS w przypadku zarejestrowania wykonania zadania wyświetli komunikat o 

wykonaniu zadania wraz z możliwością wyświetlenie przez Mistrza danych wprowadzonych w terenie 

przez brygadzistę. 

5. Mistrz będzie mógł dokonać korekty zadania przesłanego z tabletu lub z klawiatury, uzupełnić i 

modyfikować dane zadania, a także zapisać zadanie wykonawcze. Po ostatecznym zatwierdzeniu 

zadania (poprzez nadanie statusu zatwierdzone) nie będzie możliwości ponownej jego edycji. 

6. Osoba administrująca systemem będzie miała możliwość wprowadzenia nowych  (modyfikowania 

istniejących) rekordów w bazie oraz wprowadzania zmian w listach wyboru. 

7. Osoby mające tylko podgląd do systemu dyspozytorskiego będą miały możliwość generowania 

raportów dot. strat wody z danych uzupełnionych przez pracowników w czasie realizacji zadania, 

ilości awarii nocnych przekroczeń przepływów na obiektach,  

 

Kierowanie zadań do pracowników 

 

1. Zadanie zostanie wysłane z systemu centralnego GIS na tablet w momencie wykonania akcji "Zapisz" 

w oknie zadania wykonawczego. Aby zadanie zostało wysłane, na formatce zadania wykonawczego 

muszą być wypełnione pola: 

a. planowany czas rozpoczęcia (na tablety można wysyłać wszystkie zadania niewykonane - 

brak warunku czasowego, bądź tylko zadania z danego dnia), 

b. osoba, która będzie odpowiedzialna za wykonanie zadania. 

2. Jedno zadanie może być wysłane do jednego brygadzisty. Aplikacja mobilna pracując w trybie on-

line będzie automatycznie synchronizowała dane zadań. Aplikacja dodatkowo musi pobierać 

informacje o nowych zadaniach w momencie logowania do aplikacji mobilnej oraz posiadać 

mechanizm wymuszenia synchronizacji. 

3. Zadania na tablecie muszą być sortowane rosnąco po dacie rozpoczęcia (liczą się też minuty). 

4. Przesłane zadanie ma zawierać wszystkie informacje zarejestrowane na zgłoszeniu oraz opisy z 

ewentualnych zadań zrealizowanych wcześniej dla tego zgłoszenia. 

5. Zadania mają być widoczne na tablecie do czasu oznaczenia zadania statusem „Zrealizowana” przez 

Brygadzistę, zapisaniu zadania i jego wysłania. Po zapisaniu zadania oznaczonego statusem 

"Zrealizowana" brygadzista nie może go już edytować a zadanie czeka na wysłanie. 

 

Obsługa obiektów dowiązanych do zadania. 

 

Zgłaszanie niezgodności. 

1. Pracownicy realizujący zadania w terenie muszą mieć możliwość zgłaszania rozbieżności pomiędzy 

danymi w systemie GIS a stanem faktycznym. Użytkownik będzie miał możliwość opisania 

niezgodności dotyczące konkretnych obiektów sieci. Następnie osoby odpowiedzialne za edycję 

mapy GIS (stacjonarny system GIS) będą mogły uaktualnić dane sieci wod-kan o zgłoszone uwagi. 

W tym celu powstać musi dedykowany wykaz, gdzie w prosty sposób będzie można weryfikować te 

zgłoszenia. 
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2. Pracownicy będą mogli również nanosić uwagi w formie graficznej (punkty oraz linie) wraz z opisem 

tekstowym bezpośrednio z tabletów oraz z systemu stacjonarnego. Np. będzie można narysować 

odcinek sieci wodociągowej, która nie znajduje się na mapach GIS lub zaznaczyć fragment 

modernizowanego odcinka. Następnie pracownicy edycyjni GIS będą mieli możliwość 

wprowadzenia zmian na warstwach produkcyjnych na podstawie zgłoszonych niezgodności. 

3. Raporty 

System będzie umożliwiał wykonanie następujących raportów: 

a) raport strat wody na podstawie danych uzupełnionych przez pracowników w czasie realizacji 

zadań, 

b) raport ilości awarii, 

c) raport pracy brygad, 

d) wskazanie najbardziej awaryjnych obszarów sieci. 

 

II. Moduł przeglądu hydrantów 

System ma umożliwić ewidencję przeglądów (wraz z zachowaniem historii), zwiększyć możliwość 

raportowania oraz wykonywania analiz. Przeglądy hydrantów muszą być również obsługiwane na 

urządzeniach mobilnych co pozwoli wyeliminować drukowanie formularzy oraz zacznie przyspieszy sam 

proces.  

Moduł przeglądu hydrantów - centralny system GIS. 

Z poziomu centralnego systemu GIS użytkownik powinien mieć możliwość: 

1. Ewidencji przeglądu hydrantów (dodawanie, usuwanie, modyfikacja). 

2. Dostępu do historycznych operacji wykonanych na danym hydrancie. 

3. Generowania raportów, w tym: 

• karty hydrantu (jednostronicowy dokument formatu A4 generowany do PDF'a). Na raport będą 

składać się informacje techniczne o hydrancie, dane z ostatniego przeglądu oraz mapa 

wydrukowana z zaznaczonym hydrantem.  

• hydrantów sprawnych z wybranego obszaru, 

• wykaz wszystkich hydrantów, które nie miały wykonanego przeglądu w tym roku 

kalendarzowym, 

• wykaz hydrantów, które nie spełniają przepisów ppoż. (mają za małą wydajność), 

4. Exportu danych do Excela oraz SHP. 

Moduł przeglądu hydrantów - mobilny system GIS 

 

Pracownicy dokonujący przeglądów w terenie muszą mieć możliwość opisania przeglądów bezpośrednio 

na urządzeniach mobilnych. Po synchronizacji dane z przeglądu będą widoczne w centralnym systemie 

GIS. Dane, które muszą zostać uzupełniane to m.in.: 

• adres hydrantu, 

• osoba dokonująca przeglądu, 

• data wykonania przeglądu, 

• ciśnienie statyczne, 

• ciśnienie dynamiczne, 

• inne do ustalenia na etapie wdrożenia. 

Z poziomu tabletu musi istnieć możliwość wykonania zdjęcia, które po synchronizacji będzie dostępne 

w centralnym systemie GIS. 
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Funkcjonalność umożliwiająca wstawienia hydrantu nieistniejącego na mapie oraz wykonania dla niego 

przeglądu. 

Musi istnieć funkcjonalność przeprowadzenie przeglądu hydrantu z poziomu przeglądania danych 

mobilnego GISu jak również z poziomu przypisanego zadania oraz "przypiętych" do niego hydrantów w 

mobilny module dyspozytorskim. 

 

III. Moduł wydruków  

System służący do zarządzania wydrukami z poziomu centralnego systemu GIS, a w tym: 

1. Rozbudowany mechanizm wydruków mapy: 

• wydruki muszą korzystać ze zdefiniowanych wcześniej szablonów mapy,  

• wydruk musi mieć możliwość określenia obszaru wydruku, 

• wydruk musi mieć możliwość określenia skali mapy na wydruku.  

2. Możliwość generowania wydruków w formatach innych niż wybrany szablon w celu ich późniejszego 

"sklejenia" do pożądanego formatu (np. szablon A0 generowany na 16 kartkach formatu A4) 

 

IV. Moduł mobilny GIS 

System klasy GIS przeznaczony do pracy na urządzeniach mobilnych (smartphony, tablety). Aplikacja 

ma wspierać pracowników terenowych poprzez bezpośredni dostęp do aktualnych danych infrastruktury 

technicznej. Z poziomu tabletu muszą być dostępne dane dot. sieci wod-kan, sieci obcych, ewidencji, 

sytuacji oraz ortofotomapy i map zasadniczych. System musi zostać zintegrowany z centralnym 

systemem GIS, modułem dyspozytorskim oraz przeglądów hydrantów. Pracownicy bezpośrednio w 

terenie mają mieć możliwość przyjęcia zadań do realizacji oraz ich opis bezpośrednio na miejscu 

zdarzenia. 

Podstawowa wymagania dot. aplikacji mobilnej: 

1. Działanie z systemem Android w wersji 6.0 lub nowszej 

2. Działanie w rozdzielczości ekranu co najmniej 1280x800 

3. Dostęp danych rastrowych (Ortofotomapa, Open Street Map, podkłady map sytuacyjnych i 

uzbrojenia terenu) oraz wektorowych 

4. Włączanie oraz wyłączanie widoczności warstw oraz podkładów mapowych 

5. Pomiar odległości i powierzchni 

6. Pozycjonowanie przy użyciu sygnału GPS (A-GPS) na mapie 

7. Praca w trybie online lub offline; lub, online oraz offline.  

8. Sterowanie widokiem mapy poprzez gesty (powiększanie, pomniejszanie, przesuwanie) 

9. Możliwość identyfikacji obiektów 

10. Wyszukiwanie po zdefiniowanych polach obiektów sieci wod-kan (np. po numerach wybranych 

obiektów sieci wodociągowej)  

11. Wyszukiwanie adresów z kartoteki adresowej GIS 

12. Wyszukiwanie działek z wykazu dostępnego kartotece działek 

13. Mechanizm symulowania awarii na urządzeniu - wskazanie zasuw do zamknięcia oraz odcinków 

sieci wyłączonych z eksploatacji (przyłącza wyróżnione innym kolorem niż sieć rozdzielcza i 

magistralna 
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14. Dostęp do modułu dyspozytorskiego, przeglądu hydrantów z urządzenia (opis wykonania 

zlecenia, funkcjonalność wykonania zdjęć bezpośrednio z obsługiwanej awarii - widoczne w 

systemie centralnym automatycznie po synchronizacji, itp.). Obsługa awarii bezpośrednio z 

tabletu bez konieczności drukowania dokumentów oraz map 

15. Umożliwiać podłączanie zdjęć do obiektów lub zadań modułowych zrobionych aparatem 

wbudowanym w urządzenia mobilne - wykonywanie zdjęć bezpośrednio z poziomu formatki 

przeglądu hydrantu oraz zleceń. Możliwość dodania do zdjęć z pamięci tabletu. 

16. Tworzenie szkiców nowych obiektów sieci wod-kan - edycja danych geometrycznych oraz 

opisowych 

17. Posiadać mechanizm zgłaszania uwag oraz rozbieżności w danych przez pracowników 

terenowych. Uwagi będą następnie wnoszone do zasoby przez uprawnionych pracowników 

 

Inne: 

 

1. Administrator systemu GIS musi mieć możliwość przypisania wybranych pracowników do 

wybranych urządzeń. 

2. Praca z mobilnym GIS-em wymaga logowania. 

3. Mobilny GIS umożliwia włączanie i wyłączanie widoczności warstw wektorowych i 

rastrowych przez użytkownika aplikacji mobilnej GIS. 

4. Mobilny GIS ma możliwość zaznaczania/identyfikacji wybranych obiektów GIS w  ramach 

dostępnych warstw. 

5. Mobilny GIS ma możliwość odczytania danych opisowych dla zaznaczonego obiektu 

zdefiniowanych w ramach projektu aplikacji mobilnej. 

6. Instalacja oraz aktualizacja oprogramowania Mobilnego GIS jest zdalna oraz automatyczna, 

tzn. użytkownik aktualizuje/instaluje oprogramowanie na urządzeniu mobilnym poprzez 

wskazanie linku do pliku instalacyjnego umieszczonego na serwerze Zamawiającego. 

Aktualizacja nie powoduje usunięcia danych z aplikacji. 

 

2.9 Dodatkowe warunki i wymagania dotyczące zamówienia 

System powinien być używany w środowisku Windows i Linux wraz zintegrowaną bazą danych klasy 

SQL (np. Oracle, MsSQL, PostgreSQL). 

Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do wezwania potencjalnego 

Wykonawcy do testów systemu, które zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w 

celu sprawdzenia jego wiarygodności i zgodności z wymaganiami SiWZ. 

Wykonawca dostarcza, uruchamia system wraz ze skonfigurowaniem wszystkich parametrów do 

poziomu pełnej używalności i przeprowadza migrację wszystkich niezbędnych danych. 

Wszystkie koszty związane z realizacją dostawy i zainstalowania ponosi Wykonawca, w tym koszty 

dostarczenia systemu, uruchomienia systemu, szkoleń, dojazdów, ewentualne koszty licencji bazy 

danych, migracji danych, integracji z systemem ZSI i innych.  

 

 

Warunki dotyczące  gwarancji: 

 

1. Zapewnienie poprawnego działania systemów. 
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2. Stały audyt nad Systemem w zakresie jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz przygotowanie nowych wersji Systemów w przypadku ich zmian. 

3. Pomoc w diagnostyce problemów związanych z działaniem Systemów. 

4. Instalacja poprawek związanych z błędami Systemów. 

5. Implementacja poprawek bazy danych likwidujących błędy Systemów. 

6. Zaimplementowanie mechanizmu kopii zapasowych. 

7. Pomoc techniczna (pomoc telefoniczna, mailowa, poprzez specjalny portal wystawiony dla 

użytkowników oprogramowania) – hot-line w dni robocze w godz. 7:00 - 15:00. 

 

2.10  Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących   prace będące 

przedmiotem zamówienia. 

2.11  W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy, odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę, wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

2.12  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.2. czynności, w trakcie realizacji 

zamówienia: 

• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 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 oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 

(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 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j.  Dz.U. 2019 r. poz. 1781 ze zm.), 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; 
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• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j.  Dz.U. 2019 r. poz. 1781 ze zm.). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

2.13  Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.2. czynności, Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej, w wysokości określonej w 

istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez 

wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w punkcie 2.2. czynności.  

2.14  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

     Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

- główny przedmiot: 

   38 22 10 00-0    Geograficzne systemy informatyczne (GIS lub równorzędne) 
 

- dodatkowe przedmioty:  

48 00 00 00-8    Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne  

48 61 00 00-7    Systemy baz danych  

72 26 30 00-6    Usługi wdrażania oprogramowania  

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 3 - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

3.1. Wymagany końcowy termin wykonania zamówienia – do 30.11.2020 r. 

 

ROZDZIAŁ 4 - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW 

WYKLUCZENIA 

4.1 O udzielenie zamówienia  publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy, 

nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy,  

b) spełniają warunki w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w  

ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.  

4.2 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełnić niżej wymienione warunki 

udziału w postępowaniu  dotyczące: 
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a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z 

odrębnych przepisów, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

4.3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

4.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4.5 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. 

4.6 Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4.7 Określenie warunków udziału w postępowaniu: 

4.7.1 Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący  kompetencji lub uprawnień 

do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów, 

o których mowa w pkt 4.2. lit. a): 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny. 

4.7.2 Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący  sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej, o którym mowa pkt 4.2. lit. b), jeżeli wykaże, że: 

     jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 PLN. 

4.7.3 Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący  zdolności technicznej lub  

zawodowej, o którym mowa w pkt 4.2. lit. c), jeżeli wykaże, że: 

• w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 

dwie usługi obejmujące swym zakresem wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS 

sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na kwotę minimum 50 000,00 zł. (netto) 

każda.  

• w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 

dwie usługi obejmujące swym zakresem dostawę sprzętu i oprogramowania 

bazodanowego na kwotę minimum 50 000,00 zł. (netto) każda.  

4.8 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 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.  

4.9 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.  

4.10 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
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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 pkt 1      ustawy. 

4.11 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

4.12 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 

którym mowa w pkt 4.8., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w pkt  4.7.2. oraz 4.7.3.  

4.13 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający 

może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 

3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

4 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4.14 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w pkt 5.5. ppkt 1) SIWZ. 

4.15 Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze 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 2019 r. poz. 

498 ze zm.). 

4.16 Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy  wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 

1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
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organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania 

pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

 

 

 

ROZDZIAŁ 5 – WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW W 

POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYMAGANE OD 

WYKONAWCÓW  

5.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów, o 

których mowa w Rozdziale 4 pkt 4.2.a), Zamawiający: 

a) nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca byłby 

zobowiązany wykazać w sposób szczególny. 

5.2 W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o 

którym mowa w Rozdziale 4 pkt 4.2.b), Zamawiający żąda od Wykonawcy: 

a) potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

określoną przez Zamawiającego. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 

Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.   

5.3 W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o 

którym mowa Rozdziale 4 pkt 4.2.c), Zamawiający żąda od Wykonawcy: 

a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały 

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie,  

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 

dokumenty. Wykaz zaleca się przygotować zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ.   

5.4 Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN 

wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o 

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o 

zamówieniu, nie będzie opublikowany średni kurs PLN w stosunku do walut obcych 

ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej 

tabeli przed tym dniem. 
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5.5 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda od Wykonawcy następujących dokumentów: 

1) odpisu 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, 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 

wraz z 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) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 

z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 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. 

5.6 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej na której 

udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 

ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z 

Wykonawców.  

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. 

5.7 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.5:  

1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

5.8 Dokument, o którym mowa w pkt 5.7. ppkt. 1a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu.  

5.9 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

w pkt 5.7., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, 

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 
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której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Przepis pkt 5.8. stosuje się. 

5.10 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

5.11 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

5.12 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 5.5. 

 

ROZDZIAŁ 6 ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WYBORU 

OFERTY 

 

6.1 Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu dołącza do OFERTY aktualne na dzień składania ofert: 

      a) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załączniki 

Nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa pełnomocnik w 

imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną,  

       b)  Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania zgodnie z  Załącznikiem 

nr 3  do SIWZ.  W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z 

Wykonawców składających ofertę wspólną.  

6.2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli 

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać 

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.). 

6.3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców - jeżeli są znani na 

tym etapie. 

6.4. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może 

wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, 

nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw 

wykluczenia określonych w Rozdziale 5 SIWZ przez Zamawiającego. 

6.5. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić 

wątpliwości Zamawiającego, może  zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 

którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 
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6.6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w Rozdziale 5 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  

6.7. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 

Rozdziale 5, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 

dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający 

w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z 

posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

6.8. W przypadku, o którym mowa w pkt 6.6. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

Zamawiającego dokumentów. 

6.9. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, 

składane są w oryginale. 

6.10. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne 

niż oświadczenia, o których mowa w pkt.  6.9.  składane są w oryginale lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem.  

6.11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego 

z nich dotyczą.  

6.12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

6.13. Zamawiający, może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych 

niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6.14.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

6.15. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez 

Zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 

lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6.16. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

6.17. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 

6.18. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 

usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 
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6.19. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 

złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

6.20. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 

(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w tym: 

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z 

art. 23 ust. 2 ustawy, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania 

postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w 

ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego 

do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.  

2. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki podmiotowe o 

których mowa w Rozdziale 5 pkt. 5.1. 5.2. i 5.3. podlegają sumowaniu. 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o 

których mowa w Rozdziale 5 pkt. 5.5. wymagane jest załączenie do oferty dokumentu dla 

każdego konsorcjanta oddzielnie. 

4. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy, 

może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez 

Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem „Liderem”, którego adres należy wpisać  w 

formularzu oferty. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarnie 

odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych 

regulują przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

ROZDZIAŁ 7 – INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

7.1. Wyjaśnienia dotyczące warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w 

ustawie. 

7.2. Zamawiający informuje, że  formą porozumiewania pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami jest 

forma pisemna. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na 

adres e-mail sekretariat@pgkim-tomaszow.pl W przypadku przesłania informacji drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W 

przypadku braku potwierdzenia otrzymania  wiadomości przez wykonawcę domniemywa się, iż 

pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy  podany przez Wykonawcę, 

zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z tym pismem.  

7.3. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem  

Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za 

pośrednictwem  posłańca,  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.), 

przy czym: 
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a) oferta wraz z wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy oświadczeniami oraz pełnomocnictwa 

wnoszone są do Zamawiającego w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, 

osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

7.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert. Pod warunkiem jednak, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, art. 38 ust.1 ustawy. 

7.5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.4. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie 

terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa, art. 38 ust. 

1a i 1b ustawy. 

7.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie 

internetowej, zamieszcza na tej stronie, art. 38 ust. 2 ustawy. 

7.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie 

internetowej, zamieszcza także na tej stronie, art. 38 ust. 4 ustawy. 

7.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówienie jest 

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, Zamawiający przedłuża termin 

składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na stronie 

internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie, art. 38 ust. 6 ustawy. 

7.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

przekaże w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie dodatkowych informacji o niekompletnej 

procedurze lub sprostowanie”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na 

wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 

2 ustawy. 

7.10. Niezwłocznie po przekazaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie dodatkowych 

informacji  o niekompletnej procedurze lub sprostowanie” Zamawiający zamieści informację o 

zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. 

7.11. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 

7.12. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w SIWZ tj. SM/02/2020. 

7.13. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami  są: 

       1.  W sprawach przedmiotu zamówienia: 

           - Pan  Władysław Grzywna 

             nr tel. 84 664 24 61 wew. 601,   e-mail  sekretariat@pgkim-tomaszow.pl  

           - Pan Piotr Koperwas 

             nr tel. 500 700 238,                     e-mail informatyk@pgkim-tomaszow.pl  

  2. W sprawach proceduralnych: 

      Pan Wiesław Sidorowicz  

      – nr tel: 84 664 24 61 wew. 630, e-mail  sekretariat@pgkim-tomaszow.pl 

 

 

 

mailto:sekretariat@pgkim-tomaszow.pl
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ROZDZIAŁ 8 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

  8.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości  3 000,00 zł,  

         (słownie:  trzy  tysiące zł 00/100). 

8.2.Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj. 

    a)  pieniądzu, 

    b)   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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 310 ze  zm.). 

8.3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku 

PEKAO S.A. I/O w Tomaszowie Lubelskim nr 24 1240 2832 1111 0000 3297 1781. 

8.4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 

w pieniądzu  za pomocą przelewu bankowego będzie skuteczne, jeżeli  znajdzie się na rachunku 

bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

8.5. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone wraz z 

ofertą w oryginale  i musi obejmować cały okres związania z ofertą. Z treści gwarancji winno 

wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 

związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 

okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.  

8.6. Brak złożenia wadium w określonym terminie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 

8.7. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.  

8.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 

8.9. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz 

Zamawiającego w przypadku, gdy: 

1)  odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

2)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy. 

ROZDZIAŁ 9 - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

9.1. Wykonawca przygotowuje i przedstawia swoją ofertę zgodnie  z wymaganiami SIWZ. 

9.2. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

9.3. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone 

w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

9.5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione  

do reprezentowania  wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub 
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innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. 

9.6. Pełnomocnictwo do reprezentowania wspólnie ubiegających się wykonawców winno być załączone 

w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

9.7. Oryginał poręczenie lub gwarancji, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz należy 

załączyć do oferty w sposób umożliwiający jego odłączenie oraz zwrócenie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

9.8.  Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały. 

9.9. Wszelkie poprawki wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą ofertę. 

9.10. Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać do 

formularza ofertowego. 

9.11. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zawierać kolejno: 

     a)  Formularz oferty – Załącznik Nr 1 

     b)  Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik Nr 2 

     c)  Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik Nr 3 

     d)  Dowód wniesienia wadium 

9.12. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników do SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu 

kolumn i wierszy. 

9.13. Zamawiający, po przeprowadzeniu oceny ofert, może wezwać zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy 

wykonawcę, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza do przedłożenia w wyznaczonym 

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy określone w 

ROZDZIALE 5 SIWZ.  

9.14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, że 

nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.)” i dołączone do oferty (najlepiej 

w oddzielnej kopercie) – zaleca się aby były oddzielnie spięte. wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

9.15. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub opakowaniu, zapewniającym w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającym jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert, bez uszkodzenia tego opakowania.   

9.16. Koperta lub opakowanie winno być zaadresowane na adres Zamawiającego,  podany na wstępie 

oraz posiadać oznaczenie: 

Przetarg na: 

„Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania dla Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub.” 

nie otwierać przed 06.04.2020 r. godz. 1130 
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ROZDZIAŁ 10 - WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY 

10.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, 

że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu 

składania ofert. 

10.2 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak 

składana oferta, w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo dopiskiem „Zmiana”. 

10.3. Koperty oznaczone dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone 

do oferty. 

10.4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia  z napisem na kopercie ”Wycofanie”. 

10.5. Koperty oznaczone napisem „Wycofanie” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu 

poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty OFERT 

wycofanych nie będą otwierane. 

ROZDZIAŁ 11 - SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY 

1.  Cenę wykonania zamówienia należy ustalić w oparciu o wymagania SIWZ oraz obowiązujące normy, 

przepisy i wiedzę budowlaną.   

2.   Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją przetargową, 

z uwagi na to, że umowa na roboty będzie przewidywała wynagrodzenie ryczałtowe.  

3.  Zaleca się, aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji i w jego okolicy, 

w celu dokonania weryfikacji dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego 

postępowania przez Zamawiającego. 

4.  Wykonawca określi cenę oferty w sposób podany w formularzu ofertowym, tj. poda cenę ofertową 

(ryczałtową) wraz z 23 % podatkiem VAT.  

5.  Cenę należy podawać w złotych polskich.  

6.  Cena oferty obejmować będzie wszystkie nakłady konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, 

w tym koszt prac określonych w rozdziale  – „Przedmiot zamówienia” niniejszej SIWZ. 

7.  Proponowane przez wykonawcę materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom SIWZ. 

8.  Wyliczeń dla obliczenia ceny oferty należy dokonywać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 

przecinku, przy czym końcówki od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, a od 5 do 9 w górę.  

9.  Cena oferty powinna obejmować kompletne wykonanie zamówienia publicznego,  

w tym koszty wykonania robót,  których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, m.in.: roboty tymczasowe, prace towarzyszące, inflację w okresie realizacji robót, 

koszty wszystkich robót przygotowawczych, koszty utrzymania placu budowy, koszty wykonania 

rozruchu    i eksploatacji, koszty uporządkowania placu budowy, koszty odszkodowań, koszty 

odwodnienia,  oraz wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej 

realizacji zamówienia oraz podatek VAT. 

10. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości 

Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi  z odrębnych przepisów, w szczególności jest 

niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 

Zamawiający zwraca się  o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów 

oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 

     1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia, dostępnych dla wykonawcy, oryginalności 

projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa 

od minimalnego wynagrodzenia za pracę      ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r.   o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. Nr 2018 r. poz. 2177, ze zm.). 
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     2)  pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

     Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na   wykonawcy. 

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia. 

ROZDZIAŁ 12 -  OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

12.1. Zostaną   złożone   przez   wykonawców   nie   wykluczonych   przez   Zamawiającego 

        z niniejszego postępowania, 

12.2.  Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

12.3. Do oceny ofert Zamawiający przyjął kryterium określone w ogłoszeniu o przetargu wraz ze   

wskazaniem jego znaczenia. 

12.4. Przy wyborze najkorzystniejszej ofert Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami 

i ich wagami:  

     - cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia  -  60% 

    -  gwarancja jakości  -  40% 

Obliczenie łącznej ilości punktów oferty ( P ): 

P = Pc + Pg 

12.5. Zastosowanie wzoru do obliczenia punktowego: 

      a) w kryterium cena zostanie zastosowany wzór: 

Pc = C min / Co x 100 x 60% 

Gdzie: 

Pc – liczba punktów przyznanych w rozpatrywanej ofercie 

C min – najniższa cena oferty spośród rozpatrywanych ofert 

Co – cena oferty badanej 

b) w kryterium gwarancja jakości zostanie zastosowany wzór: 

Pg = Gb / Gm  x 100 x 40%  

Gdzie: 

Pg – liczba punktów przyznanych w rozpatrywanej ofercie 

Gb – okres gwarancji jakości w ofercie badanej 

Gm – najdłuższy okres gwarancji jakości w ofertach badanych (maksymalny 60 miesięcy) 

 

1.  Okres gwarancji jakości, liczony będzie od  dnia podpisania przez strony Protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. Wymagania odnoście okresu gwarancji jakości określone są we 

Wzorze umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ).  

2. Zamawiający ustala:  

- najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości: 24 miesiące,  

- najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości: 60 miesięcy. 

3. Zadeklarowanie okresu krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty.  

4. Zadeklarowanie okresu gwarancji jakości dłuższego niż 60 miesięcy spowoduje przyjęcie do oceny 

okresu 60 miesięcy. Taki też będzie najdłuższy okres gwarancji jakości wpisywany w umowie.  
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5. Brak podania okresu gwarancji jakości, spowoduje uznanie przez Zamawiającego, że 

Wykonawca zaoferował minimalny termin tj. 24 m-ce i taki termin zostanie wpisany w 

umowie. 

12.6. Oferta, która  uzyska największą ilość punktów otrzymanych zgodnie z powyższym sposobem 

oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z 

ilością uzyskanych punktów. Zamówienie zostanie powierzone wykonawcy, którego oferta uzyska 

najwyższą ilość punktów. 

12.7. Suma punktów  spośród nie odrzuconych ofert, po zsumowaniu może wynieść maksymalnie 100 

punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. 

12.8. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza podlegać będzie badaniu czy 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

     12.9 Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

      12.10. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż   zaoferowane 

w złożonych ofertach. 

     12.11. Jeżeli złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 

 

ROZDZIAŁ 13 – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT 

13.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie (pokój nr 101) 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim, 

ul. Lwowska 37 A, 22-600 Tomaszów Lubelski do dnia 06.04.2020 r.  do godz. 1100.  

13.2. W przypadku korzystania z usług pocztowych, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty – 

termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 

13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2020 r. godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego                                                                                                              

w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 37 A w sali konferencyjnej pokój nr 7.  

13.4.  Otwarcie ofert jest jawne. 

13.5. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na      

sfinansowanie zamówienia. 

13.6.  Po otwarciu oferty Zamawiający, poda nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a 

także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji jakości i terminu wykonania zamówienia.  

13.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.pgkim-tomaszow.pl 

informacje dotyczące: 

        a)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

        b)  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

        c)  ceny, okresu gwarancji jakości i terminu wykonania zamówienia. 

13.8. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwracane  wykonawcom. 

13.9. Postanowienia dotyczące danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

http://www.pgkim-tomaszow.pl/
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i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

▪ administratorem  danych osobowych wykonawcy jest:  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie 

Lubelskim  22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 37 A,  tel. /84/ 664 24 61, fax /84/ 664 

24 61 wew. 601. 

 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w : 

Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim  

22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 37 A,  tel. /84/ 664 24 61, fax /84/ 664 24 61 wew. 601. 

     jest Pan Adam Skorniewski 

 

▪  dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania dla Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub.” 

 

 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

▪ odbiorcami  danych osobowych wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),  

▪ dane osobowe wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio  dotyczących wykonawcy 

jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do  danych osobowych wykonawcy, decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ wykonawca posiada : 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych  dotyczących wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania  danych osobowych wykonawcy ; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy wykonawca 

uzna , że przetwarzanie danych osobowych  dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO; 

▪ wykonawcy nie przysługuje: 

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

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych wykonawcy  jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO.  
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13.10. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców 

udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  

13.11. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny 

zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym  wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

13.12. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją okoliczności 

przewidziane w art. 93 ust. 1 ustawy. 

ROZDZIAŁ 14 - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

14.1. Na mocy art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Zamawiający ustala termin związania wykonawców ofertą na 

30 dni. 

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

14.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin  związania   

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

14.4. 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. 

14.5. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu 

związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

ROZDZIAŁ 15 - FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: 

15.1. Informuje wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty  oraz punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty. 

15.2. Zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej.  

15.3. Termin zawarcia umowy nie może być krótszy 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 zawiadomienie zostanie przesłane 

pisemnie – z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy, tj.: Zamawiający może zawrzeć  

umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem  terminu, o którym mowa 

powyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. 

15.4. Wykonawca przed zawarciem umowy, a najpóźniej w dniu jej zawarcia zobowiązany jest: 

1) w przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

– przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów  (w  formie  

oryginału  lub  kserokopii  potwierdzonej  za  zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), 

15.5. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym -Załącznik 

nr 8 do niniejszej SIWZ. 
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15.6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w 

art. 93 ust 1 ustawy. 

 

ROZDZIAŁ 16 – WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  

WYKONANIA UMOWY  

16.1.  Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 

wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 

oferty brutto. 

16.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  

16.3. Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji i ponownym jednokrotnym 

wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci usunięcie usterek z 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy 

wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. 

16.4. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku 

następujących formach:   

    1) pieniądzu 

  2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym  

    3) gwarancjach bankowych 

    4) gwarancjach ubezpieczeniowych 

    5) poręczeniach udzielanych prze podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9   

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 

310, ze zm.). 

16.5. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału. 

16.6. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do 

zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego 

bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.  

16.7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 

16.8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca może – w uzgodnieniu  

z Zamawiającym – zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia. 

16.9. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu  

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy wykonawcy. 

16.10. W trakcie realizacji umowy, wykonawca może za zgodą zamawiającego dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa wyżej. 

16.11. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  

i bez zmniejszenia jego wysokości. 
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16.12. Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

16.13. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

gwarancji jakości wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji 

jakości za wady. 

16.14. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż 

pieniądz, najpóźniej w dniu jej zwrotu przez Zamawiającego (od dnia wydania Protokołu Odbioru 

Końcowego), należy złożyć gwarancję na wykonany przedmiot umowy w wysokości 30 % 

wniesionego zabezpieczenia.  

ROZDZIAŁ 17 - EWENTUALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W UMOWIE W 

STOSUNKU DO OFERTY  

17.1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

17.2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość zmiany: 

      1) terminu wykonania zawartej umowy w następujących przypadkach: 

         a) wystąpienia zdarzeń niezawinionych przez Wykonawcę,  

b) ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, z jednoczesnym ustaleniem wartości robót 

wyłączonych  i związanym  z tym zmniejszeniem wynagrodzenia ryczałtowego należnego 

Wykonawcy. 

         c) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa  w zakresie  

             mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

        d) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj.  

            niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie 

           powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było  

           przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

     Pod  pojęciem  siły  wyższej  na  potrzeby  niniejszego  warunku,  rozumieć  należy  zdarzenie 

zewnętrzne: 

   - o charakterze niezależnym od stron, 

   - którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, 

    - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej  

     staranności, 

   - którego nie można przypisać drugiej stronie. 

    3) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu 

zamówienia może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez wykonawcę oświadczenia 

podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku 

roszczeń wobec wykonawcy z tytułu realizacji umowy. 

    4) zmiana sposobu świadczenia: zmiany technologiczne: 

        a) pojawienie się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających 

           na zaoszczędzeniu kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

        b) pojawienie  się  nowszej  technologii wykonania przedmiotu umowy pozwalającej na 

          zaoszczędzeniu czasu realizacji umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu  

          umowy, 

      c)  konieczność  zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań 

         technicznych czy technologicznych niż wskazane w SIWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie 

          przewidzianych  rozwiązań  groziłoby  niewykonaniem  lub  wadliwym  wykonaniem 

          przedmiotu umowy, 
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      d) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań  

          technicznych  lub materiałowych ze względu na zmianę obowiązującego prawa. 

17.3. Inne zmiany niż wymienione w pkt. 17.2. w następujących sytuacjach: 

    a) zmiany dotyczące nazwy, siedziby wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie 

trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych. 

17.4. Pełna treść projektu umowy znajduje się  w Załączniku nr 8 do SIWZ. 

ROZDZIAŁ 18 - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY:  

18.1. Zgodnie z art. 179 ustawy, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu  

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

18.2. W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI, rozdział 

1 - 3 w art. 179 — art. 198 g ustawy Pzp. 

18.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

18.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) odrzucenia oferty odwołującego, 

d) opisu przedmiotu zamówienia, 

e)  wyboru najkorzystniejszej oferty. 

18.5. Odwołanie powinno wskazywał czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określał żądanie oraz wskazywał okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

18.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju 

podpisu. 

18.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przestanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 

jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

18.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180  ust. 2. 

18.8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej. informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w 

ustawie dla tej czynności. 

18.9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przestane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny 

sposób. 
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18.10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w 

trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie 

internetowej. 

18.11.  Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny 

od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

18.12. W sprawach nie uregulowanych w Rozdziale 18 w zakresie wniesienia odwołania i skargi 

mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy Pzp.                                                                                            

 Załączniki do SIWZ: 
 

Nr  1  - Formularz ofertowy. 

Nr  2  - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Nr  3  - Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia  z postępowania 

Nr  4  -  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

Nr  5  - Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy 

Nr 6  -  Wzór pisemnego zobowiązania innego podmiotu. 

Nr  7  -  Doświadczenie zawodowe. 

Nr 8    - Projekt umowy 


