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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89869-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne)
2019/S 040-089869
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Poznań Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2090001440
ul. Gronowa 20
Poznań
61-655
Polska
Osoba do kontaktów: ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, pok. 610, 609, VI piętro
Tel.: +48 618271861
E-mail: szymon.jokiel@geopoz.poznan.pl
Faks: +48 618271882
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: www.geopoz.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.geopoz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

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:
Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania
Numer referencyjny: ZG-NZP.3410.1.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
38221000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
2.1. Nazwa nadana zamówieniu: „Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania”
2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Umowy – Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania (OPZ) z załącznikami:
— Załącznik nr 1 do SOPZ Słownik pojęć i skrótów.v.1.2
— Załącznik nr 2 do SOPZ Opis stanu istniejącego Portalu SIP.v.1.1
— Załącznik nr 3 do SOPZ Opis funkcjonalności Portalu SIP GEOPOZ.v.1.1
— Załącznik nr 4 do SOPZ Wykaz warstw.v.1.1
— Załącznik nr 5 do SOPZ Wykaz źródeł danych.v.1.0
— Załącznik nr 6 do SOPZ Wykaz usług do implementacji.v.1.0
— Załącznik nr 7 do SOPZ Wykaz raportów i aplikacji do odtworzenia.v.1.0
— Załącznik nr 8 do SOPZ Opis serwisów dla aplikacji MOPIN.v.1.1
2.3. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie
umowy – zał. do SIWZ.
Szczegółwe informacje - z uwagi na brak możliwości wpisania w formularz: www.geopoz.pl

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 000 000.00 PLN

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
72263000
72268000
72310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Poznań, Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania.
cd. z pkt II.1.4)
2.4. We wszystkich przypadkach wskazanych w całej SIWZ, w których ze względu na specyfikację przedmiotu
zamówienia wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, programowanie, systemy lub ich
pochodzenie, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy - równoważne,
tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia lub oprogramowanie, systemy użyte w przekazanej
przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być
zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i
walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami
programami. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał
przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, czy
do konkretnych certyfikatów. Przedstawienie certyfikatów równoważnych wymaga udowodnienia w ofercie
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spełniania wymogów wskazanych norm przez rozwiązania równoważne. Użyte w dokumentacji nazwy, które
wskazują lub mogłyby kojarzyć się
Z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego producenta lecz wskazanie
na rozwiązanie, które powinno posiadać cechy techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w
Specyfikacji technicznej OPZ. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie
je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji Specyfikacji technicznej OPZ
– zał. do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych rozwiązań.
Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w Specyfikacji technicznej
OPZ - minimalnych wymaganiach jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych, PN, itp.
2.11. Na podstawie art. 29 ust. 3a (oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt. 8a) ustawy Pzp Wykonawca i/lub
podwykonawca zobowiązany jest na cały okres realizacji zamówienia do zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy osób wykonujących prace związane z modernizacją systemu, tj.:
tworzenie usług przestrzennych.
2.12. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 2.11 lub zmiany sposobu
zatrudnienia, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane we
wzorze umowy jak za nienależyte wykonanie zamówienia. Szczegółowe zapisy dot. art. 29 ust. 3a uPzp zawarto
w projekcie umowy – zał. do SIWZ.
2.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.7. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23.4.1964
r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).
2.8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
ustawy Pzp.
2.10. Podwykonawstwo:
a) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
b) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
c) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w projekcie umowy.
Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z ogłoszeniem o zamówieniu, niniejszą SIWZ i zał. do SIWZ, w
szczególności z postanowieniami projektu umowy, zmianami, wyjaśnieniami, modyfikacjami SIWZ i złożyć ofertę
zgodnie z ww. wymaganiami.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 20 miesięcy od dnia
podpisania umowy.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Asysta techniczna / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 000 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
a) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
b) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
c) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w projekcie umowy www.geopoz.pl

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:
Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
4.2.3.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia
skieruje umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie osoby:
1) 1 osoba - funkcja: Kierownik projektu - w ciągu ostatnich 3 lat (przed terminem składania ofert) kierował co
najmniej 1 projektem informatycznym, zakończonym do dnia składania ofert, o wartości co najmniej 500 000
PLN brutto
2) 1 osoba – funkcja: Architekt systemu IT – posiada doświadczenie w projektowaniu systemów
informatycznych z uwzględnieniem integracji komponentów zewnętrznych oraz tworzeniu dokumentacji
technicznej i uczestniczył w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert w realizacji ww. projektu
zakończonego do dnia składania ofert, o wartości co najmniej 500 000 PLN brutto
3) 1 osoba – funkcja: Specjalista ds. danych przestrzennych – w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania
ofert brała udział w co najmniej 1 zamówieniu, zakończonym do dnia składania ofert, polegającym na budowie
lub rozbudowie bazy danych umożliwiającej przechowywanie danych przestrzennych lub wdrożeniu aplikacji
internetowej umożliwiającej co najmniej wyszukiwanie, przeglądanie i edycję obiektów przestrzennych o
wartości co najmniej 250 000 PLN brutto
4) 1 osoba – funkcja: Specjalista ds. programowania - posiada doświadczenie programistyczne w zakresie
budowy systemów do przetwarzania i zarządzania danymi przestrzennymi, i uczestniczyła w realizacji takiego
systemu zakończonego w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, o wartości co najmniej 250
000 PLN brutto.
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5) 1 osoba - funkcja: Specjalista ds. bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych - posiada doświadczenie
w zakresie zabezpieczania systemów teleinformatycznych przetwarzających dane osobowe i uczestniczył w
realizacji takiego systemu zrealizowanego w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert.
Jedna osoba nie może pełnić jednocześnie więcej niż dwóch z ww. funkcji.
4.2.3.2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał lub wykonuje co najmniej:
a) co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu i wdrożeniu systemu teleinformatycznego, wykorzystującego
rozwiązania GIS (Geographic Information System) związanego z przechowywaniem i udostępnianiem danych
przestrzennych dla jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców minimum 100 000 PLN oraz
wartości zamówienia minimum 500 000 PLN brutto,
b) co najmniej 1 usługę polegającej na wdrożeniu narzędzia, które:
Jest aplikacją webową dostępną za pośrednictwem przeglądarki internetowej,
Ma możliwość dodawania i nakładania na siebie zobrazowań danych przestrzennych w standardach OGC
(Open Geospatial Consortium), np. WMS (Web Map Service),
Ma możliwość interaktywnego tworzenia zapytań i analiz przestrzennych
Umożliwia edycję obiektów przestrzennych oraz ich stylizację.
Wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz którego zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
4.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
pkt 4.2.3.1. i 4.2.3.2. SIWZ, 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.
4.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
4.4 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
4.5.1. wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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;
4.5.2. zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) uPzp;
4.5.3. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane;
4.5.4. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty
musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
— zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
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— 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.
4.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
4.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt
4.2.3.1. i 4.2.3.2. musi spełniać co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy łącznie.
4.8. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
4.8.1 którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2.3.1. i 4.2.3.2.
4.8.2 którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy
Pzp;
4.8.3 wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
4.9. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
4.10. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy
Pzp, 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, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa
w zdaniu pierwszym 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. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione
dowody.
4.11. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Z uwagi na brak możliwości wpisania całej treści szczegóły: www.geopoz.pl
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wskazano w SWIZ i zał. do SIWZ w tym w SOPZ oraz w projekcie umowy – zał. do SIWZ: www.geopoz.pl
Termin związania ofertą: 60 od dnia składania ofert (dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania
ofertą)

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
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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: 29/03/2019
Czas lokalny: 12:00

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: 29/03/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
W siedzibie ZGiKM GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, POLSKA, pok. 610, VI piętro.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania wniosków/ofert dostępnej na miniPortalu i
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Komisja Przetargowa jest upowazniona do otwarcia ofert.
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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:
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16.1. Szczegółowe zapisy dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały zawarto w projekcie
umowy – zał. do SIWZ.
16.2. Z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić każda ze
stron.
16.3. We wniosku o dokonanie zmian, Strona winna uzasadnić konieczność takich zmian.
W przypadku niewystarczającego uzasadnienia, Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na dokonanie zmian
Umowy.
16.4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisów ustawy z dn. 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

26/02/2019
S40
https://ted.europa.eu/
TED

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

7/9

Dz.U./S S40
26/02/2019
89869-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

8/9

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z
dn. 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
— jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
9. Zmiana Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, będzie odbywać się według następujących zasad:
1) zmiana wysokości wynagrodzenia z tytułu zmian wymienionych w ust. 8 będzie odnosić się wyłącznie do
części przedmiotu Umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie, o którym mowa w
§ 7 ust. 1 pkt 13),
2) Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany,
o których mowa w ust. 8, uprawniony jest do wystąpienia do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o
dokonanie zmiany Umowy w zakresie wysokości Wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami
niezbędnymi do oceny przez Zmawiającego, czy zmiany te i w jakim zakresie mają wpływ na koszty wykonania
Umowy.
3) zmiany Wynagrodzenia za wykonanie Umowy będą adekwatne do wzrostu kosztów wynikających ze zmian,
o których mowa w ust. 8, a zmiana będzie dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia powstających w
okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian przepisów.
4) zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianami, o których mowa w ust. 8, wymaga formy
aneksu. W przypadku zmian Wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 8, Wykonawca
do dnia podpisania aneksu zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokości brutto.
Faktury korygujące VAT do wysokości różnicy Wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zmienionych
składników Wynagrodzenia, Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zmieniającego Wynagrodzenie
Wykonawcy.
5) jeżeli zwiększenie Wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie Miasta
Poznania, aneks zostanie zwarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez Radę Miasta Poznania.
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień
Umowy zawartej z Wykonawcą w następujących przypadkach:
1) zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w szczególności mających
wpływ na konieczność zastosowania innych rozwiązań technicznych lub materiałowych,
2) konieczności dostosowania Umowy w zakresie współpracy z Wykonawcą w przypadku odstąpienia od
Umowy w części i przejęcia jej przez inny podmiot, któremu powierzona zostanie do realizacji część prac objęta
odstąpieniem.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiający przewiduje możliwość:
1) zmian w sposobie rozliczania z Wykonawcą, o ile te zmiany będą korzystne dla Zamawiającego,
2) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
3) zmniejszenia Wynagrodzenia Wykonawcy.
3. W przypadku zmiany Umowy, Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z oferty nie może ulec zwiększeniu.
Szczegóły: www.geopoz.pl brak miejsca do wprowadzenia wszystkich inf...
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
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Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
19.5. Terminy wniesienia odwołania:
a) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
b) 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,
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 19.5 a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
19.6. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
19.7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI
ustawy Pzp.
19.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
19.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby
Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.
2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/02/2019
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