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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Województwo Podkarpackie
690581324
al. Łukasza Cieplińskiego 4
Rzeszów
35-010
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Krzyżanowski
Tel.:  +48 177475905
E-mail: p.krzyzanowski@podkarpackie.pl 
Faks:  +48 178501761
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

I.1) Nazwa i adresy
Powiat Bieszczadzki
370439953
ul. Bełska 22
Ustrzyki Dolne
38-700
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Krzyżanowski
Tel.:  +48 177475905
E-mail: p.krzyzanowski@podkarpackie.pl 
Faks:  +48 178501761
Kod NUTS: PL822
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

I.1) Nazwa i adresy
Powiat Brzozowski
370440241
ul. Armii Krajowej 1
Brzozów
36-200
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Krzyżanowski
Tel.:  +48 177475905
E-mail: p.krzyzanowski@podkarpackie.pl 

mailto:p.krzyzanowski@podkarpackie.pl
www.bip.podkarpackie.pl
mailto:p.krzyzanowski@podkarpackie.pl
www.bip.podkarpackie.pl
mailto:p.krzyzanowski@podkarpackie.pl
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Faks:  +48 178501761
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

I.1) Nazwa i adresy
Powiat Dębicki
851660536
ul. Parkowa 28
Dębica
39-200
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Krzyżanowski
Tel.:  +48 177475905
E-mail: p.krzyzanowski@podkarpackie.pl 
Faks:  +48 178501761
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

I.1) Nazwa i adresy
Powiat Jarosławski
650900306
ul. Jana Pawła II 17
Jarosław
37-500
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Krzyżanowski
Tel.:  +48 177475905
E-mail: p.krzyzanowski@podkarpackie.pl 
Faks:  +48 178501761
Kod NUTS: PL822
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

I.1) Nazwa i adresy
Powiat Kolbuszowski
690581382
ul. II-go Listopada 10
Kolbuszowa
36-100
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Krzyżanowski
Tel.:  +48 177475905
E-mail: p.krzyzanowski@podkarpackie.pl 
Faks:  +48 178501761
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:

www.bip.podkarpackie.pl
mailto:p.krzyzanowski@podkarpackie.pl
www.bip.podkarpackie.pl
mailto:p.krzyzanowski@podkarpackie.pl
www.bip.podkarpackie.pl
mailto:p.krzyzanowski@podkarpackie.pl
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Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

I.1) Nazwa i adresy
Powiat Leski
371034980
ul. Rynek 1
Lesko
38-600
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Krzyżanowski
Tel.:  +48 177475905
E-mail: p.krzyzanowski@podkarpackie.pl 
Faks:  +48 178501761
Kod NUTS: PL821
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

I.1) Nazwa i adresy
Powiat Leżajski
690581360
ul. Kopernika 8
Leżajsk
37-300
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Krzyżanowski
Tel.:  +48 177475905
E-mail: p.krzyzanowski@podkarpackie.pl 
Faks:  +48 178501761
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

I.1) Nazwa i adresy
Powiat Lubaczowski
650900281
ul. Jasna 1
Lubaczów
37-600
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Krzyżanowski
Tel.:  +48 177475905
E-mail: p.krzyzanowski@podkarpackie.pl 
Faks:  +48 178501761
Kod NUTS: PL822
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

I.1) Nazwa i adresy
Powiat Łańcucki

www.bip.podkarpackie.pl
mailto:p.krzyzanowski@podkarpackie.pl
www.bip.podkarpackie.pl
mailto:p.krzyzanowski@podkarpackie.pl
www.bip.podkarpackie.pl
mailto:p.krzyzanowski@podkarpackie.pl
www.bip.podkarpackie.pl
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690581376
ul. Adama Mickiewicza 2
Łańcut
37-100
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Krzyżanowski
Tel.:  +48 177475905
E-mail: p.sawa@podkarpackie.pl 
Faks:  +48 178501761
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

I.1) Nazwa i adresy
Powiat Mielecki
690581442
ul. Wyspiańskiego 6
Mielec
39-300
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Krzyżanowski
Tel.:  +48 177475905
E-mail: p.krzyzanowski@podkarpackie.pl 
Faks:  +48 178501761
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

I.1) Nazwa i adresy
Powiat Niżański
830409198
ul. Plac Wolności 2
Nisko
37-400
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Krzyżanowski
Tel.:  +48 177475905
E-mail: p.krzyzanowski@podkarpackie.pl 
Faks:  +48 178501761
Kod NUTS: PL824
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

I.1) Nazwa i adresy
Powiat Przemyski
650900312
ul. Plac Dominikański 3
Przemyśl

mailto:p.sawa@podkarpackie.pl
www.bip.podkarpackie.pl
mailto:p.krzyzanowski@podkarpackie.pl
www.bip.podkarpackie.pl
mailto:p.krzyzanowski@podkarpackie.pl
www.bip.podkarpackie.pl
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37-700
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Krzyżanowski
Tel.:  +48 177475905
E-mail: p.krzyzanowski@podkarpackie.pl 
Faks:  +48 178501761
Kod NUTS: PL822
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

I.1) Nazwa i adresy
Powiat Przeworski
650900252
ul. Jagiellońska 5
Przeworsk
37-200
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Krzyżanowski
Tel.:  +48 177475905
E-mail: p.krzyzanowski@podkarpackie.pl 
Faks:  +48 178501761
Kod NUTS: PL822
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

I.1) Nazwa i adresy
Powiat Ropczycko-Sędziszowski
690581436
ul. Konopnickiej 5
Ropczyce
39-100
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Krzyżanowski
Tel.:  +48 177475905
E-mail: p.krzyzanowski@podkarpackie.pl 
Faks:  +48 178501761
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

I.1) Nazwa i adresy
Powiat Rzeszowski
690581413
ul. Grunwaldzka 15
Rzeszów
35-959
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Krzyżanowski

mailto:p.krzyzanowski@podkarpackie.pl
www.bip.podkarpackie.pl
mailto:p.krzyzanowski@podkarpackie.pl
www.bip.podkarpackie.pl
mailto:p.krzyzanowski@podkarpackie.pl
www.bip.podkarpackie.pl
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Tel.:  +48 177475905
E-mail: p.krzyzanowski@podkarpackie.pl 
Faks:  +48 178501761
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

I.1) Nazwa i adresy
Powiat Sanocki
370440703
ul. Rynek 1
Sanok
38-500
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Sawa
Tel.:  +48 177475900
E-mail: p.sawa@podkarpackie.pl 
Faks:  +48 178501761
Kod NUTS: PL821
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

I.1) Nazwa i adresy
Powiat Stalowowolski
830409181
ul. Podleśna 15
Stalowa Wola
37-450
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Krzyżanowski
Tel.:  +48 177475905
E-mail: p.krzyzanowski@podkarpackie.pl 
Faks:  +48 178501761
Kod NUTS: PL824
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

I.1) Nazwa i adresy
Powiat Strzyżowski
690581399
ul. Przecławczyka 15
Strzyżów
38-100
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Krzyżanowski
Tel.:  +48 177475905
E-mail: p.krzyzanowski@podkarpackie.pl 
Faks:  +48 178501761

mailto:p.krzyzanowski@podkarpackie.pl
www.bip.podkarpackie.pl
mailto:p.sawa@podkarpackie.pl
www.bip.podkarpackie.pl
mailto:p.krzyzanowski@podkarpackie.pl
www.bip.podkarpackie.pl
mailto:p.krzyzanowski@podkarpackie.pl


7 / 15

Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

I.1) Nazwa i adresy
Miasto Krosno
370440809
ul. Lwowska 28a
Krosno
38-400
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Krzyżanowski
Tel.:  +48 177475905
E-mail: p.krzyzanowski@podkarpackie.pll 
Faks:  +48 178501761
Kod NUTS: PL821
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

I.1) Nazwa i adresy
Miasto Przemyśl
650900341
ul. Rynek 1
Przemyśl
37-700
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Krzyżanowski
Tel.:  +48 177475905
E-mail: p.krzyzanowski@podkarpackie.pl 
Faks:  +48 178501761
Kod NUTS: PL822
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

I.1) Nazwa i adresy
Miasto Rzeszów
690581353
ul. Rynek 1
Rzeszów
35-064
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Krzyżanowski
Tel.:  +48 177475905
E-mail: p.krzyzanowski@podkarpackie.pl 
Faks:  +48 178501761
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

www.bip.podkarpackie.pl
mailto:p.krzyzanowski@podkarpackie.pll
www.bip.podkarpackie.pl
mailto:p.krzyzanowski@podkarpackie.pl
www.bip.podkarpackie.pl
mailto:p.krzyzanowski@podkarpackie.pl
www.bip.podkarpackie.pl
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I.1) Nazwa i adresy
Miasto Tarnobrzeg
830409092
ul. Kościuszki 32
Tarnobrzeg
39-400
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Krzyżanowski
Tel.:  +48 177475905
E-mail: p.krzyzanowski@podkarpackie.pl 
Faks:  +48 178501761
Kod NUTS: PL824
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.podkarpackie.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
690587255
al. Łukasza Cieplińskiego 4
Rzeszów
35-010
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Jarecki
Tel.:  +48 178501776
E-mail: administracja@podkarpackie.pl 
Faks:  +48 178501701
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
690587255
al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 207.
Rzeszów
35-010
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Jarecki
Tel.:  +48 178501776
E-mail: administracja@podkarpackie.pl 
Faks:  +48 178501701
Kod NUTS: PL823

mailto:p.krzyzanowski@podkarpackie.pl
www.bip.podkarpackie.pl
www.bip.podkarpackie.pl
mailto:administracja@podkarpackie.pl
www.bip.podkarpackie.pl
mailto:administracja@podkarpackie.pl
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Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa w województwie podkarpackim Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) Realizowanego w ramach
RPO WP na lata 2014-2020
Numer referencyjny: OR-IV.272.2.54.2018

II.1.2) Główny kod CPV
38221000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa w województwie podkarpackim Systemu Informacji Przestrzennej.
Budowa Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej będzie obejmowała utworzenie regionalnego
oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełniających obowiązujące w Polsce
przepisy prawa narodowego w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym
informacji przestrzennej, oraz prawa Unii Europejskiej w zakresie metadanych, harmonizacji zbiorów danych
i usług przestrzennych, udostępniania usług przestrzennych. Dodatkowym efektem związanym z realizacją
projektu będzie wypełnienie wymogów Dyrektywy INSPIRE poprzez publikację i utrzymywanie usług danych
przestrzennych w standardzie zgodnym z wymogami OGC.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis
Przedmiotu Zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
48211000
30236000
48820000
72260000
72250000
72240000
72230000
80533100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

www.bip.podkarpackie.pl
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Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rzeszów

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa w województwie podkarpackim Systemu Informacji Przestrzennej.
Budowa Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej będzie obejmowała utworzenie regionalnego
oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełniających obowiązujące w Polsce
przepisy prawa narodowego w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym
informacji przestrzennej, oraz prawa Unii Europejskiej w zakresie metadanych, harmonizacji zbiorów danych
i usług przestrzennych, udostępniania usług przestrzennych. Dodatkowym efektem związanym z realizacją
projektu będzie wypełnienie wymogów Dyrektywy INSPIRE poprzez publikację i utrzymywanie usług danych
przestrzennych w standardzie zgodnym z wymogami OGC.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis
Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPPK.02.01.00-18-0037/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100)
wniesionym przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku form, o których mowa w SIWZ.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20.000.000,00 PLN (słownie:
dwadzieścia milionów złotych 00/100)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub
finansowej,Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 20.000.000,00 PLN. (dwadzieścia milionów złotych 00/100)
W przypadkach, gdy dokumenty o których mowa w pkt. 1 i 2 zawierać będą kwoty wyrażone w innej walucie
niż złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty
na złoty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank
Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli
kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu
innych danych finansowych.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych
lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie:
c1)1. co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu systemu informacji przestrzennej,
w tym jedno o wartości zamówienia co najmniej 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych)
brutto. Każdy wdrożony system musi posiadać łącznie następujące cechy:
• został wykonany w technologii wielowarstwowej;
• został wykonany w architekturze opartej o usługi (SOA);
• umożliwia realizację funkcji gromadzenia i przetwarzania danych przestrzennych włącznie z funkcjami
ładowania danych lub procedurami migracji danych (w części opisowej i graficznej) bazujących na relacyjnej
bazie danych przestrzennych przetwarzającej duże wolumeny danych (powyżej 1TB);
• zawiera mapową aplikację kliencką dostępną dla użytkowników wewnętrznych (dla co najmniej 100
użytkowników) przez standardowe przeglądarki internetowe w sieci Intranet bez konieczności używania
dodatkowego oprogramowania (plug-in). Ww. aplikacja oparta jest na serwerze mapowym oraz bazie danych
przestrzennych i pozwala m.in. na przeglądanie i edycję danych przestrzennych;
• wyposażony jest w co najmniej dwa serwery usług danych przestrzennych działające w trybie wysokiej
dostępności lub/i wysokiej wydajności publikujące następujące usługi: WMS, WMTS, WFS, REST; wykonawca
poda adres dostępnej publicznie i działającej usługi WMS i WFS
• zapewnia funkcjonalność katalogu metadanych udostępniającego usługę katalogową w standardzie OGC
CSW wraz z udostępnieniem danych publicznie - wykonawca poda adres pod którym dostępny jest katalog
metadanych;
• zawiera narzędzia zarządzania i monitorowania usług WMS, WMTS, WFS, CSW;
• wykorzystuje centralne repozytorium tożsamości oraz wyposażony jest w narzędzia zarządzania
użytkownikami, ich grupami oraz uprawnieniami w dostępie do usług oraz funkcji systemu;
• jest zintegrowany z innym systemem informatycznym z wykorzystaniem technik opartych o usługi sieciowe
(ang. Web Services)
• posiada funkcjonalność automatycznego (bez konieczności interwencji operatora) zasilania serwera danych
przestrzennych ze zbioru danych przestrzennych określonych w art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn.zm.).
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c1)2. co najmniej 3 (trzy) zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu aplikacji klienta usług danych
przestrzennych, o wartości zamówienia co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto każde,
które łącznie zapewniają:
● publicznie dostępną aplikacją webową dostępną za pośrednictwem popularnych przeglądarek internetowych
(co najmniej Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome), nie wymagającą instalowania jakichkolwiek
dodatkowych aplikacji (plug-in);
● możliwość dodawania i nakładania na siebie jednocześnie wielu rozproszonych zbiorów danych
przestrzennych w standardach OGC WMS i WFS oraz REST w tym usług kafelkowych;
● możliwość bezpośredniej edycji (operacje dodawania, modyfikacji i usuwania) obiektów przestrzennych
(geometria i atrybuty) w bazie danych;
● stosowanie usług analiz geometrycznych wspierających operacje obliczeń geometrii obiektów tj. tworzenie
bufora, generalizacja, obliczanie powierzchni i długości, łączenie obiektów, dzielenie obiektów poprzez
przecięcie;
● pełnotekstowe wyszukiwanie obiektów geograficznych i ich lokalizacji na mapie;
wydruk kompozycji składającej się z okna mapy, legendy oraz dowolnych opisów poza ramkowych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej,Zamawiający żąda:
1. Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
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IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/11/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/11/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, Al. Łukasza Cieplińskiego
4, pok. 207
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą określony został w IV.2.6) jako 2 miesiące, przy
czym jeden miesiąc to 30 dni.
2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania,
czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. (Art. 24aa)
3. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy. Zamawiający nie przewiduje
wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga
następujących oświadczeń i dokumentów:
a) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) Uwaga. Środkiem służącym złożeniu JEDZ przez
Wykonawcę, jest poczta elektroniczna;
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
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d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne
e) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu (Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust.5 ustawy))
- z zastrzeżeniem Rozdz. VI pkt 8 SIWZ (dotyczy Wykonawców zagranicznych)

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,
4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ,
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
7. 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.
8. 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
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
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przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/10/2018


