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Miejska Pracownia Urbanistyczna
ul. Żeromskiego 53
26-600 Radom

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na usługę pn. „Opracowanie bazy danych przestrzennych dla wspomagania zarządzaniem ROF”

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro prze-
prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia

Usługa pn. „Opracowanie bazy danych przestrzennych dla wspomagania zarządzaniem ROF” w ra-
mach projektu „Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)” współfinanso-
wana z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa z Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
Nazwa i kod zgodne ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:

38221000-0 Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne)

72310000-1 Usługi przetwarzania danych

72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania

72300000-8 Usługi w zakresie danych

72512000-7 Usługi zarządzania dokumentami

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48610000-7 Systemy baz danych

72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania

72212000-4 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

72211000-7 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika

79632000-3 Szkolenia pracowników

Cena SIWZ: 20,00 zł
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I Zamawiający

Gmina Miasta Radomia z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom

REGON: 670223451 NIP: 796-281-75-29

w imieniu i na rzecz której działa Miejska Pracownia Urbanistyczna z siedzibą przy ul. Żeromskiego 53,
26-600 Radom REGON: 141126269 NIP 796-280-29-24 na podstawie pełnomocnictwa z dnia 6 grudnia
2013 r.

Prowadzący sprawę

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami

− Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej

Stanisław Bochyński
fax. 48 36-20-208, tel. 48 363-15-94
e-mail: rof@mpu.radom.pl

Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej

− rof@mpu.radom.pl (dla korespondencji napływającej do Zamawiającego)

− www.bip.radom.pl, (adres strony internetowej, na której umieszczane są dokumenty dotyczące ni-
niejszego przetargu).

II Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony dla zamówienia na usługi o wartości szacunkowej niższej od kwot określo-
nych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000
euro, natomiast przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
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III Definicje

Dla celów niniejszego dokumentu zostają wprowadzone następujące terminy, określenia oraz skróty:

Pojęcie Definicja
DGN Plik rysunku CAD programu Bentley Microstation
GUGiK Główny Urząd Geodezji i Kartografii
JST Jednostka Samorządu Terytorialnego
OGC Open Geospatial Consortium — organizacja standaryzacyjna w dziedzinie GIS
Open Source Otwarte oprogramowanie, dystrybuowanie oparte na udostępnianiu oprogramowa-

nia wraz z kodem źródłowym na licencji uznawanej przez Free Software Fundation
Partnerzy projektu Jednostki samorządu terytorialnego z którymi zawarto porozumienie: powiat Ra-

domski, gm. Gózd, gm. Iłża, gm. Jastrzęia, gm. Jedlińsk, gm. Jedlnia Letnisko, gm.
Kowala, gm. Pionki, gm. Miasto Pionki, gm. Przytyk, gm. Skaryszew, gm. Wierzbica,
gm. Wolanów, gm. Zakrzew.

PODGiK Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
PZGiK Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny
PZP Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.

poz. 907 z późn. zm.)
ROF Miejski Radomski Obszar Funkcjonalny o stanowiący obszar w przybliżeniu zdefi-

niowany w pkt. IV.1 ppkt 3
SHP ESRI Shapefile – format zapisu danych GIS
Siła wyższa Takie okoliczności, wydarzenia, sytuacje awaryjne, których wystąpienie nie jest spo-

wodowane przez żadną ze Stron, a uniemożliwiają one wykonanie lub właściwe wy-
konanie zobowiązań jednej ze stron. Siła wyższa obejmuje w szczególności klęski
żywiołowe, przerwy w dostawach energii elektrycznej, stany nadzwyczajne, strajki,
awarie sieci teleinformatycznych nie zawinione przez Strony.

SIWZ Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SWDE Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych
Umowa Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcą
Użytkownik Pracownik lub inna osoba uprawniona przez Zamawiającego do korzystania z Sys-

temu.
WFS Web Feature Service – standard udostępniania danych map w postaci wektorowej

poprzez protokół HTTP
WFS-T Transactional Web Feature Service – standard WFS poszerzony o funkcje tworze-

nia, usuwania i wysyłania obiektów
WMS Web Map Service – standard udostępniania danych map w postaci rastrowej po-

przez protokół HTTP
Zamawiający Gmina Miasta Radomia w imieniu i na rzecz której działa Miejska Pracownia Urba-

nistyczna z siedzibą w Radomiu

IV Przedmiot zamówienia

IV.1 Zakres przedmiotu zamówienia

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wdrożenie w siedzibie Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej (Radom, ul. Żeromskiego 53, IV p) Systemu Informacji Przestrzennej na warunkach okre-
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ślonych w niniejszej SIWZ. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (konkurs dotacji na działania wspierające jed-
nostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, ogłoszony
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

2. Zadanie realizowane jest w ramach działania 4 „System trwałego wdrożenia Strategii rozwoju ROF”, ce-
lem którego jest opracowanie Strategii rozwoju ROF oraz wytworzenie zdolności instytucjonalnej człon-
ków grupy docelowej do wspólnego wdrożenia opracowywanych dokumentów. Utworzenie bazy danych
przestrzennych umożliwi wspomaganie zarządzaniem ROF przy użyciu najnowszych narzędzi i rozwią-
zań z zakresu GIS.

3. Obszar opracowania stanowi Miejski Radomski Obszar Funkcjonalny (ROF) obejmujący JST położone
w województwie mazowieckim – Gmina Gózd, Gmina Iłża, Gmina Jastrzębia, Gmina Jedlińsk, Gmina
Jedlnia Letnisko, Gmina Kowala, Gmina Pionki, Gmina Miasta Pionki, Gmina Przytyk, Gmina Skaryszew,
Gmina Wierzbica, Gmina Wolanów, Gmina Zakrzew i Gmina Miasta Radomia (będąca miastem na pra-
wach powiatu).

Część opracowań wchodzących w skład ROF może obejmować także części gmin sąsiadujących ze
zdefiniowanym w Projekcie obszarem.

4. W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzi:

4.1 zaprojektowanie systemu bazy danych

4.2 dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania

4.3 wdrożenie Systemu w zakresie:

a) centralnej bazy danych przestrzennych
b) serwera usług sieciowych WMS, WFS, WFS-T zgodnych z OGC
c) modułu importu, eksportu danych (w tym obligatoryjnie do jednego z formatów: DXF, DWG,

DGN)
d) modułu generowania i pobierania danych w postaci zagregowanej (na potrzeby analiz plani-

stycznych)
e) modułu tworzenia kopii zapasowej
f) modułu administracyjnego (konfiguracja systemu, zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami)
g) katalogu danych przestrzennych obsługiwanego poprzez przeglądarkę internetową
h) portalu mapowego (geoportalu) obsługiwanego przez przeglądarkę internetową

4.4 zasilenie Systemu danymi referencyjnymi oraz tematycznymi opracowanymi w ramach innych opra-
cowań będących składowymi projektu

4.5 przeprowadzenie szkolenia z zakresu bieżącej obsługi i administracji Systemem

4.6 dostarczenie dokumentacji technicznej Systemu oraz instrukcji z zakresu obsługi i administracji po-
szczególnymi modułami

4.7 przeprowadzenie analizy możliwości dalszej rozbudowy systemu w oparciu o istniejące zewnętrzne
systemy i źródła danych przestrzennych

4.8 świadczenie usług gwarancyjnych przez okres 12 miesięcy
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4.9 przeniesienie w terminach i na zasadach określonych w Umowie praw autorskich i licencji przysłu-
gujących Wykonawcy lub które Wykonawca jest zobowiązany nabyć w wyniku realizacji niniejszej
Umowy

4.10 przygotowanie broszury informacyjnej obejmującej treścią cały zakres przedmiotu zamówienia

5. Projektowany system powinien posiadać budowę modułową. Elementy systemu wymienione w pkt. 4.3
ppkt. b – h powinny działać niezależnie — zastąpienie jednego z elementów systemu modułem alterna-
tywnym nie może uniemożliwiać korzystania z pozostałych.

6. Wszystkie moduły Systemu powinny pracować na danych znajdujących się w jednej relacyjnej bazie
danych. W przypadku dużych zbiorów danych rastrowych dopuszczalne jest stworzenie oddzielnego re-
pozytorium zintegrowanego z bazą z pkt. 4.3 ppkt a

7. System powinien być tak zaprojektowany, aby przyjęta wstępnie zawartość bazy oraz moduły nie sta-
nowiły listy zamkniętej, a system mógł być w przyszłości rozbudowywany o następne tematy zgodnie
z potrzebami Zamawiającego. Rozbudowa systemu musi być możliwa bez udziału Wykonawcy a Zama-
wiający nie będzie ponosić z tego tytułu dodatkowych kosztów wobec Wykonawcy.

IV.2 Informacje dodatkowe

1. Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, na wezwanie Zamawiającego, weźmie aktywny
udział w maksimum czterech spotkaniach z grupą sterująca i/lub organizacjami pozarządowymi i zainte-
resowanymi mieszkańcami. Długość każdego ze spotkań powinna wynosić min. 3 godziny. Spotkania
odbędą się w siedzibie Zamawiającego.

2. Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, na wezwanie Zamawiającego, weźmie aktyw-
ny udział w około 10 spotkaniach roboczych dotyczących realizowanych Etapów przedmiotu zamówienia,
zorganizowanych w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego. W ramach spotkań robo-
czych Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy sporządzenia prezentacji multimedialnej dotyczącej
tematu spotkania. Jeżeli zaistnieje nagła sytuacja niezbędna do prawidłowej realizacji projektu Zamawia-
jący zastrzega sobie prawo wyznaczenia dodatkowych konsultacji.

Zamawiający dopuszcza możliwość spotkań w ramach prowadzonych konsultacji w formie wideokonfe-
rencji wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Zamawiający ma prawo w każdym momencie zażądać od
Wykonawcy przeprowadzenia konsultacji, podając termin i miejsce nie później niż 3 dni przed planowa-
nymi konsultacjami.

3. Wszystkie sporządzone przez Wykonawcę materiały i opracowania winny być w języku polskim i ozna-
kowane poprzez zamieszczenie logo Unii Europejskiej i logo Programu Operacyjnego Pomoc Technicz-
na 2007-2013, oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, przyznanych
w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pla-
nowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego –
według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. Zasady umieszczania informacji o współfinansowa-
niu oraz logotypy znajdują się na stronie: www.popt.gov.pl/zpfe/Strony/zasady.aspx).

W przypadku zastosowania programów i komponentów z interfejsem użytkownika niedostępnym w ję-
zyku polskim, Zamawiający dopuszcza warunkowo zastosowanie języka angielskiego. W dostarczonej
instrukcji powinno jednak znaleźć się w takim przypadku tłumaczenie na język polski omawianych opcji
interfejsu.
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4. Zamawiający udostępni Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, dane przestrzenne wchodzące w skład
PZGiK, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, o podanym zakresie obejmującym obszar ROF:

a) Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) w skali 1:10 000, w formacie SHP,

b) VMap Level 2 w skali 1:50 000, w formacie SHP,

c) Mapa topograficzna w skali 1:10 000, w formacie TIFF,

d) Mapa topograficzna w skali 1:25 000, w formacie TIFF,

e) Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25 000, w formacie SHP,

f) Mapa erozji wodnej – pochodna mapy glebowo-rolniczej w skali 1:25 000, w formacie SHP,

g) Mapa erozji wietrznej – pochodna mapy glebowo-rolniczej w skali 1:25 000, w formacie SHP,

h) Mapa retencji wodnej gleb, w formacie SHP,

i) BDOT 500 — baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie
standardowych opracowań kartograficznych w skali 1: 500, – w formacie SHP dla obszaru m. Ra-
domia,

j) EGiB – Ewidencja Gruntów i Budynków – w formacie SHP dla obszaru m. Radomia,

k) EGiB – Ewidencja Gruntów i Budynków – w formacie SHP i DXF dla obszaru powiatu radomskiego,

l) GESUT – Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu – w formacie SHP dla obszaru m. Rado-
mia,

m) Dane kartograficzne zawierające warstwy tematyczne odpowiadające treści mapy zasadniczej –
w formacie DXF i/lub SHP dla obszaru powiatu radomskiego.

n) Rejestr cen i wartości nieruchomości w formacie SWDE dla obszaru m. Radomia.

5. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, informacji i mate-
riałów stanowiących dokumenty urzędowe lub dzieła będące w posiadaniu Zamawiającego, które mogą
okazać się przydatne do wykonania przedmiotu zamówienia, a udostępnienie których nie będzie naru-
szało praw osób trzecich.

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych mu materiałów i dokumentów wyłącznie
w celu realizacji przedmiotu zamówienia. W czasie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia realizacji
przedmiotu zamówienia Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie udostępnione mu materiały i do-
kumenty.

7. Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na własny koszt dane niezbędne do wykonania przedmio-
tu zamówienia, których nie uzyska od Zamawiającego (niewymienionych w ppkt. 4 – 5). Zamawiający
zapewni Wykonawcy pomoc w pozyskaniu danych, których Wykonawca, ze względów formalnych, nie
otrzymał (dostał pisemną odmowę), a możliwość taką będzie miał Zamawiający.

IV.3 Wymagania dotyczące zadań stanowiących Zamówienie

1. Wykonawca przeprowadzi prace wdrożeniowe w podziale na trzy etapy.

2. Etap I
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2.1. Projekt bazy danych uwzględniający planowany zakres danych (patrz pkt. IV.6) i interoperacyjność;
opracowanie poziomów i uprawnień dostępu do danych w oparciu o określoną we wstępie funkcjo-
nalność i założenia.

a) System musi opierać się o platformę relacyjnej bazy danych obsługującej geograficzne rozsze-
rzenia przestrzenne (zapis zgodnie ze specyfikacją OpenGIS Simple Features dla profilu SQL
lub w formacie umożliwiającym dostęp poprzez bibliotekę GDAL – Geospatial Data Abstraction
Library ; przestrzenne operatory służące do uzyskiwania pomiarów, min.: powierzchnia, długość,
odległość, obwód; przestrzenne operatory służące do przeprowadzania analiz przestrzennych,
min.: intersect, union, difference, buffer).

b) Baza danych, na której będzie opierał się System powinna być dostępna na licencji open
source. Gwarantuje to niskie koszty późniejszej eksploatacji i możliwość rozbudowy systemu,
a tym samym jego trwałość.

c) Zakres obsługiwanych typów geometrycznych, min.: POINT, LINESTRING, POLYGON, MULTIPOINT,
MULTILINESTRING, MULTIPOLYGON w różnych odwzorowaniach, w tym przynajmniej układzie
współrzędnych geograficznych „WGS 84” oraz stosowanych w Polsce państwowych układach
współrzędnych geodezyjnych („1965”, „1992”, „2000”).

d) Baza danych przestrzennych powinna obsługiwać tworzenie indeksów przestrzennych.
e) Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania technologii, co do których producent (twórca) zapo-

wiedział wycofanie.
f) System musi zapewniać wysoki stopień bezpieczeństwa, w szczególności: ochronę przed utra-

tą danych, ich niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym dostępem oraz utratą integralności
danych.

g) Baza danych powinna umożliwiać równoczesny dostęp do umieszczonych warstw tematycz-
nych (tabel) dla wielu użytkowników (min. 10 użytkowników w trybie odczytu i minimum 1 w try-
bie edycji).

2.2. Stworzenie dokumentacji technicznej

a) Zakres dokumentacji technicznej powinien obejmować m.in: wykaz i charakterystykę propono-
wanego do zastosowania oprogramowania, opis struktury danych przestrzennych i opisowych
oraz ich wzajemnych powiązań, założenia polityki bezpieczeństwa systemu (analizę zagrożeń,
ochronę dostępu do informacji), wskazanie i opis proponowanych urządzeń dodatkowych.

b) Dokumentacja powinna być dostarczona w języku polskim.
c) Ze względu na złożoność realizacji przedmiotu zamówienia i związaną z tym etapowość Wyko-

nawca powinien aktualizować i uszczegóławiać dokumentację techniczną na każdym kolejnym
etapie realizacji.

d) Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja ma zostać przekazana (w 2 egzemplarzach) do
akceptacji Zamawiającego w formie elektronicznej na nośnikach CD-ROM lub DVD-ROM w for-
macie MS Word (*.doc, *docx) lub OpenDocument (*.odt) oraz niezależnie w formacie PDF.

e) Projekt techniczny systemu opracowany przez Wykonawcę podlegać będzie weryfikacji przez
Zamawiającego i będzie wymagać pełnej akceptacji Zamawiającego.

3. Etap II

3.1. Przygotowanie posiadanych przez MPU danych do zasilenia systemu GIS;
Zasilenie zbudowanego systemu danymi, następuje tylko wtedy, gdy Zamawiający posiada takie
dane w formie elektronicznej. Wyjątek stanowią tutaj dane wskazane w pkt. IV.6, co do których
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przygotowanie zleca się Wykonawcy (informacja w kolumnie Uwagi). W pozostałych przypadkach
Wykonawca zobowiązany będzie jedynie do wprowadzenia kilku rekordów/obiektów (min. 5) pozwa-
lających na przetestowanie poprawności działania systemu.
Wykonawca nie ma potrzeby bezpośredniego pozyskiwania danych w drodze inspekcji tere-
nowych.

3.2. Opracowanie wytycznych i formatów wymiany i aktualizacji danych pomiędzy podmiotami ROF;

a) System musi umożliwiać późniejszą aktualizację zgromadzonych danych poprzez pliki wejścio-
we w formacie i o strukturze zgodnej z danymi pozyskanymi z PZGiK na potrzeby realizacji
Projektu

b) W przypadku kluczowych danych (tj. danych podlegających częstej aktualizacji) tworzonych
przez Partnerów Projektu Wykonawca opracuje niezbędne formaty wymiany danych i udostępni
mechanizm zasilania bazy danych przygotowywanymi w ten sposób plikami wsadowymi

c) Proces aktualizacji i importu danych musi być wyposażony w mechanizm kontroli integralności
i poprawności wczytywanych danych.

3.3. Opracowanie mechanizmu automatycznego eksportu do plików CAD. Mechanizm ma umożliwić
bezproblemowy dostęp do danych zgromadzonych w bazie w oprogramowaniu CAD. Wymagana
minimalna funkcjonalność:

a) cykliczne tworzenie kopii (zrzutu) bazy danych do jednego z formatów: SHP, DGN, DWG, DXF
b) układy współrzędnych PUWG 1992 i PUWG 2000 strefa 7
c) dostęp w trybie tylko do odczytu (tylko eksport z bazy bez importu do bazy w przypadku mody-

fikacji danych)
d) możliwość późniejszej konfiguracji struktury katalogów i zakresu eksportowanych danych przez

Zamawiającego

3.4. Opracowanie i konfiguracja mechanizmu tworzenia kopii bezpieczeństwa

a) Wdrożenie mechanizmu tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych, całej bazy danych
oraz wybranych jej fragmentów, plików danych i konfiguracji systemu.

b) Kopie zapasowe będą składowane na serwerach fizycznych wchodzących w skład lokalnej sieci
komputerowej Zamawiającego. Należy jednak uwzględnić funkcjonalność tworzenia w przyszło-
ści kopii na dedykowanym urządzeniu archiwizującym.

c) Wykonawca zaproponuje harmonogram wykonywania poszczególnych kopii zapasowych i przed-
stawi Zamawiającemu celem akceptacji. Harmonogram musi uwzględniać częstość edycji i zmia-
ny danych (dane stałe, dane szybkozmienne).

d) Wykonawca opracuje mechanizmy przywracania danych z kopii zapasowych oraz przywracania
funkcjonalności systemu po awarii.

3.5. Opracowanie modułu generowania i pobierania danych w formie uogólnionej (zagregowanej)

a) Celem modułu będzie możliwość wygenerowania (stworzenia zapytania) z danych przestrzen-
nych zgromadzonych w bazie danych plików w postaci zgeneralizowanej co szczegółowości
podziału na poszczególne klasy obiektów

b) Moduł musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą dokonywanie typowych analiz planistycz-
nych na potrzeby sporządzania gminnych dokumentów planistycznych, w tym zawłaszcza stu-
diów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego, programów opieki nad zabytkami programów rewitalizacji, itp.
Jako przykłady takich analiz wskazuje się:
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a) analizę własnościową obszaru objętego opracowaniem (typy własności);
b) informacja o cenach i wartości nieruchomości na obszarze objętym opracowaniem (ceny i

wartości nieruchomości dla nieruchomości o zadanej charakterystyce);
c) informacja o cechach i wskaźnikach zagospodarowania obszaru objętego opracowaniem;
d) informacja o gęstości zaludnienia (w tym intensywności zabudowy mieszkaniowej) obszaru

objętego opracowaniem.

c) Moduł musi posiadać funkcjonalność późniejszej konfiguracji (np. za pomocą skryptu) zakre-
su danych wejściowych podlegających złączeniu oraz ostatecznej strukturze atrybutów pliku
wyjściowego.

3.6. wykonanie wskazanych części bazy oraz systemu i przekazanie Zamawiającemu;

4. Etap III

4.1. Uruchomienie usług sieciowych udostępniania danych

a) System musi zawierać mechanizm udostępniania danych poprzez usługi WMS, WFS i WFS-T,
b) System powinien być wyposażony w możliwość samodzielnego generowania przez Administra-

tora linków usług do dowolnie wybranych danych zgromadzonych na serwerze Zamawiającego.
c) Zaoferowane rozwiązanie musi być zgodne ze standardami:

− WMS (Web Map Service) w wersji przynajmniej 1.0.0
− WFS (Web Feature Service) w wersji przynajmniej 1.0.0
− WFS-T (Web Feature Service Transactional) w wersji przynajmniej 1.0.0
− WCS (Web Coverage Service ) w wersji przynajmniej 1.0.0

d) W przypadku danych o dostępnie ograniczonym do wybranej grupy użytkowników System po-
winien żądać poświadczenia przy użyciu nazwy użytkownika i hasła.

4.2. Stworzenie i uruchomienie usługi przeglądania danych (lokalny geoportal)

a) Geoportal ma funkcjonować na serwerze Zamawiającego i działać w sieci lokalnej oraz w Inter-
necie

b) W ramach pracy w sieci lokalnej geoportal powinien być wyposażony w mechanizm ograniczo-
nego dostępu do wybranych danych (np. poprzez dodatkowe uwierzytelnienie za pomocą hasła
bądź identyfikację i blokowanie konkretnych komputerów włączonych do sieci)

c) Treść prezentowana poza siecią lokalną będzie stanowić tylko wybrany fragment zgromadzo-
nych danych. Prezentowana w Internecie zawartość powinna zawierać w podkładzie mapę po-
chodzącą z ogólnodostępnego źródła.

d) Geoportal ma prezentować dane będące wynikiem analiz i opracowań stworzonych w ramach
ROF. Dane te będą zawierać informacje przestrzenne oraz towarzyszące im informacje opisowe
o obiektach.

e) Geoportal ma zapewnić dostęp do zasobów przez popularne przeglądarki internetowe (w tym
przynajmniej najnowsze wersje Ms Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome i Safari) bez ko-
nieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, rozszerzeń i kontrolek.

f) Geoportal powinien posiadać wydzieloną część administracyjną, przeznaczoną do zarządzania
portalem przez użytkowników (administratorów) wyznaczonych przez Zamawiającego.

g) Na minimalną funkcjonalność części ogólnodostępnej (użytkownika) geoportalu składa się:

i interaktywna nawigacja po mapie (przesuwanie, zmiana skali, itp.)
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ii prezentacja informacji atrybutowej o wskazanym kliknięciem na mapie obiekcie
iii prezentacja listy warstw mapy z możliwością włączenia/wyłączenia widoczności i regulacją

przezroczystości
iv wyszukiwanie miejscowości na obszarze ROF
v narzędzia pomiaru odległości i powierzchni
vi wyświetlanie współrzędnych punktów (w układzie „1992” oraz geograficznym WGS 84) oraz

skali liniowej
vii drukowanie i/lub zapis do pliku *.pdf bieżącego widoku mapy oraz wybranych przez użyt-

kownika ustawień i warstw mapy
viii wizualizację na mapach danych statystycznych (np. w postaci kartogramów, kartodiagra-

mów)
ix dostęp do tabeli atrybutów warstw z możliwością sortowania danych w kolumnach
x możliwość dodawania warstw (w tym map podkładowych i ortofotomap) pochodzących z in-

nych źródeł poprzez WMS, np.: www.geoportal.gov.pl (zdefiniowanych wcześniej lub no-
wych, wskazanych przez użytkownika bądź administratora);

xi pasek z nazwą serwisu, nazwą projektu stanowiącą odnośnik do strony głównej oraz pasek
z narzędziami do obsługi mapy,

xii panel umożliwiający wybór mapy podkładowej oraz wybór map tematycznych (z podziałem
na grupy)

h) W części administracyjnej wewnętrznej geoportalu, dostępnej tylko dla wskazanych przez Za-
mawiającego administratorów, mają znaleźć się wszystkie funkcje z części ogólnodostępnej
oraz dodatkowe funkcje związane z zarządzania treścią. Część administracyjna geoportalu ma
zapewnić co najmniej:

i dla administratora – dostęp do tworzenia i publikowania map wraz z kontrolą własnych da-
nych oraz możliwością ich prezentacji;

ii dostęp za pomocą przeglądarki internetowej z mechanizmem bezpiecznej autoryzacji;
iii podstawową konfigurację systemu i symboliki warstw bez konieczności edycji przez admi-

nistratora plików bezpośrednio na serwerze; (konfiguracja symboli warstw w oparciu o do-
starczony przez Wykonawcę edytor, bądź pliki których struktura możliwa jest do stworzenia
w dostępnym oprogramowaniu typu open source).

i) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt graficzny strony głównej i podstron serwisu
oraz zaproponuje rozwiązanie nawigacyjne serwisu. Ostateczna forma geoportalu ustalona zo-
stanie w drodze spotkań roboczych.

j) Informacje zawarte na stronach geoportalu powinny być logicznie usystematyzowane i ułożone
tak, aby dostęp do tych informacji był intuicyjny dla wszystkich użytkowników.

k) Dane zamieszczane ww. serwisie nie stanowią własności Wykonawcy

4.3. Stworzenie i uruchomienie usługi katalogowej przeszukiwania zgromadzonych danych przestrzen-
nych, umożliwiającej co najmniej:

a) przeszukiwanie lokalnych i z zewnętrznych katalogów geoprzestrzennych;
b) dostęp do interfejsu poprzez przeglądarkę internetową;
c) możliwość pobierania danych, grafiki, dokumentów, plików PDF i innych typów zawartości ska-

talogowanych i zgromadzonych na serwerze Zamawiającego;
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tel. +48 483 631 594 • fax. +48 483 620 208
mpu@mpu.radom.pl -10-



d) funkcję podglądu rezultatu wyszukiwania opartą o przeglądarkę pozwalająca na łączenie da-
nych poprzez Web Map Services (WMS) bądź wchodzący w skład zamówienia geoportal;

e) system edycji metadanych online wraz ze zestawem szablonów;
f) wsparcie dla CSW w wersji przynajmniej 1.0
g) funkcję pozwalającą na przydzielenie dostępu do części zbiorów tylko dla wybranych użytkow-

ników lub grup użytkowników.

4.4. Wykonanie analizy dostępnych (istotnych z punktu widzenia ROF) systemów branżowych pod kątem
możliwości późniejszej rozbudowy systemu GIS ROF oraz kosztów i prawnych aspektów pozyskania
danych. Wynikiem analizy powinien być opracowany przez Wykonawcę raport stanowiący załącznik
do dokumentacji technicznej.

4.5. Przeprowadzenie instruktażu / szkolenia stanowiskowego dla wybranych przedstawicieli w siedzibie
Zamawiającego oraz przekazanie wykonanej dokumentacji technicznej.

a) Szkolenie administratorów dla grupy 3 osób, mające na celu pozyskanie wiedzy teoretycznej
oraz praktycznej pozwalającej na samodzielną instalację, konfigurację oraz administrowanie
Systemem w zakresie jego pełnej funkcjonalności.

b) Szkolenie użytkowników dla grupy maksymalnie 20 osób, mające na celu pozyskanie wiedzy
teoretycznej oraz praktycznej pozwalającej na samodzielną obsługę systemu.

c) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin oraz zakres szkolenia.
d) Instruktaże zostaną przeprowadzone w środowisku oddającym realia docelowego systemu.

Podczas części praktycznej uczestnicy będą korzystać z komputerów (1 osoba – 1 stanowi-
sko). Wykonawca zapewni niezbędną infrastrukturę i sprzęt.

4.6. Przygotowanie broszury informacyjnej obejmującą treścią cały zakres przedmiotu zamówienia.

a) Broszura powinna zawierać informacje o projekcie i wykonywanym działaniu. W broszurze po-
winny zostać opisane opracowania wykonane w Etapach I-III. Ostateczna treść i szata graficzna
broszury wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

b) Wymagania dotyczące formy wykonania broszury informacyjnej:
i Nakład: 300 egzemplarzy
ii Format: A5
iii Kolory: pełen kolor (4+4) CMYK
iv Orientacja strony: pionowa
v Papier: Okładka – papier kreda błysk 300 g
vi Środek – papier kreda mat 150 g
vii Oprawa: Zszycie dwoma zszywkami
viii Ilość stron: nie mniej niż 12 wraz z okładką.

4.7. Dostarczenie dokumentacji systemu.

a) Końcowa dokumentacja systemu powinna obejmować:
i) uzupełnione w trakcie realizacji projektu dokumenty i opracowania o których mowa w pkt.

IV.3 ppkt 2.2,
ii) dokument opisujący politykę bezpieczeństwa systemu (analizę zagrożeń, ochronę dostępu

do informacji, zasady i procedury archiwizowania danych),
iii) opis standardów i rozwiązań w zakresie aktualizacji i wymiany danych będących składowy-

mi systemu
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iv) raport będący wynikiem analizy możliwości rozbudowy systemu o których mowa w pkt. IV.3
ppkt 4.4

v) instrukcję użytkowania poszczególnych modułów systemu (dla użytkownika i dla admini-
stratora)

vi) pliki instalacyjne i konfiguracyjne poszczególnych elementów systemu

b) Dokumentacja powinna być dostarczona w języku polskim.
c) Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja końcowa ma zostać przekazana (w 2 egzem-

plarzach) w formie elektronicznej na nośnikach CD-ROM lub DVD-ROM w formacie MS Word
(*.doc, *docx) lub OpenDocument (*.odt) oraz niezależnie w formacie PDF. Dokumentacja pod-
legać będzie weryfikacji pod kątem kompletności i zgodności z zapisami SIWZ i wymagać bę-
dzie akceptacji Zamawiającego.

IV.4 Wymagania prawne

Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być na dzień odbioru zgodne z aktami prawnymi regulu-
jącymi pracę urzędów administracji publicznej.

IV.5 Licencjonowanie Oprogramowania

1. Licencje na poszczególne programy powinny być udzielane Zamawiającemu na dowolną ilość stanowisk,
na czas nieograniczony, co umożliwi szersze wykorzystywanie systemu.

2. Licencje muszą spełniać wszystkie wymagania dotyczące sposobu użytkowania określone w SIWZ z pra-
wem udzielenia dalszych licencji dla Partnerów Projektu.

3. W przypadku systemu bazy danych przestrzennych Zamawiający wymaga licencji typu open so-
urce. Dopuszcza także licencjonowanie tego typu dla pozostałych komponentów. Gwarantuje to niskie
koszty późniejszej eksploatacji i możliwość rozbudowy systemu, a tym samym jego trwałość.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy powinno uwzględnić wszystkie koszty licencjonowania wraz z niezbędnymi
kosztami dodatkowymi (np. system operacyjny). Licencje nie mogą być ograniczone czasowo.

5. Zmiana konfiguracji systemu, w tym swobodna możliwość późniejszej zmiany struktury bazy danych przez
Zamawiającego nie może wiązać się żadnymi dodatkowymi opłatami na rzecz Wykonawcy i osób trzecich.

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu licencje oraz nośniki z oprogramowaniem. Przekazanie będzie
potwierdzone przez Zamawiającego Protokołem Odbioru.

IV.6 Zawartość bazy

1. Dane przestrzenne pozyskane od podmiotów zewnętrznych oraz opracowane w ramach innych opraco-
wań ROF zostaną przekazane Zamawiającemu w formatach zgodnych z OGC (pliki SHP, GeoTIF itp.).
Wymagać mogą jednak częściowej modyfikacji celem dostosowania do zaproponowanej struktury. Wy-
konawca nie ma potrzeby bezpośredniego pozyskiwania danych w drodze inspekcji terenowych.
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2. W szczególnym przypadku, gdy uwzględniane warstwy tematyczne są w fazie opracowywania, Wykonaw-
ca jest zobowiązany do przygotowania całości lub niewielkiej ilości obiektów w drodze digitalizacji bądź
transformacji. Ma to na celu ocenę funkcjonowania finalnej wersji systemu. Szczegóły zawiera kolumna
„Uwagi” przy odpowiedniej warstwie tematycznej.

3. Podany zakres warstw nie ma charakteru ścisłego. Dopuszcza się modyfikację zaproponowanego ukła-
du warstw w przypadku konieczności zapewnienia optymalnego działania systemu. Jednocześnie w ra-
mach struktury bazy danych Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia warstw o inne zagadnie-
nia opracowane w ramach ROF. Ich ilość zostanie doprecyzowana po uzgodnieniach z wykonawcami
powiązanych przetargów. Ilość warstw nieuwzględnionych w przytoczonych tabelach nie przekroczy 25
i dostarczona zostanie Wykonawcy w formacie GIS zgodnym z OGC w przyjętym docelowym układzie
współrzędnych.

4. Projekt bazy danych powinien uwzględniać możliwość wykorzystania zgromadzonych warstw tematycz-
nych celem tworzenia analiz z zakresu planowania przestrzennego, w tym delimitacji obszarów urba-
nizacji na potrzeby studium uikzp wg kryteriów zawartych w metodyce przyjętej przez Ministerstwo In-
frastruktury i Rozwoju Regionalnego http://www.mir.gov.pl/Budownictwo/Planowanie_lokalne_i_

zagospodarowanie_przestrzenne/Informacje_przestrzenne/Planowanie_przestrzenne/Documents/

Urbanizacja_prezentacja.pdf.

IV.6.1 Dane referencyjne

1. Podstawą do budowy Systemu będą dane pochodzące z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Karto-
graficznego (PZGiK),

2. Przewiduje się okresową aktualizujące zgromadzonych danych.

3. Bez względu na typ i zakres udostępnionych z PODGiK danych, dane te nie będą podlegały modyfikacji.
Stanowić będą dane referencyjne Systemu umożliwiające łączenie ze sobą i prezentację pozostałych
warstw tematycznych.

Lp. Nazwa zbioru danych Uwagi
1 mapa ewidencyjna (BDOT500,

EGiB – część graficzna, GESUT)
w zakresie i w pokryciu dostarczonym przez ośrodki w wersji
wektorowej; wyeksportowane do formatu zgodnego z OGC

2 BDOT 1: 10 000 format SHP
3 VMAP L2 format SHP
4 mapa topograficzna 10 000 GeoTIFF
5 mapa topograficzna 25 000 GeoTiFF; różne edycje mapy

IV.6.2 Dane tematyczne

1. Dane tematyczne będące w posiadaniu Partnerów Projektu, przewidziane do umieszczenia w projekto-
wanym Systemie:
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Lp. Nazwa zbioru danych Uwagi
1 rejestr cen i wartości nieruchomo-

ści
format SWDE, w zakresie przekazanym przez PODGiK

2 regiony statystyczne, obwody wy-
borcze, podział na dzielnice Rado-
mia

dla obszaru Radomia; w zależności od formatu i źródła da-
nych, może wymagać kalibracji i transformacji bądź di-
gitalizacji

3 sieć drogowa i kolejowa wraz nu-
meracją

przebieg na podstawie BDOT, Wykonawca zobowiązany
jest to weryfikacji i uzupełnienia numeracji dróg do po-
ziomu gminy włącznie

4 gminna ewidencja zabytków format MDB (Ms Access) i zdjęcia w formacie JPEG, import
wszystkich rekordów i geolokalizacja części danych (min. 5
rekordów) przez Wykonawcę

5 mapa akustyczna dla obszaru Radomia (format SHP, MDB), pozostałe
w przypadku pozyskania w formacie zgodnym z GIS (np.
od GDDKiA)

6 mapa glebowo-rolnicza i opraco-
wania pochodne

format SHP, w zakresie przekazanym z zasobu geodezyj-
nego

7 plany urządzania lasów niestano-
wiących własności SP

tylko dla obszaru m. Radom (format SHP), pozostałe
w przypadku pozyskania w formacie zgodnym z GIS

8 inwentaryzacja przyrodnicza gmi-
ny Radom

format – geobaza MDB oraz SHP (5 opracowań o wspólnej
strukturze)

2. Warstwy tematyczne tworzone jako uzupełnienie zbiorów danych pozostających w dyspozycji partnerów.
Ich wytworzenie lub pozyskanie i konwersja przewidziane jest w późniejszej fazie użytkowania Systemu.
Zadaniem Wykonawcy jest w tym przypadku projekt struktury bazy danych i przygotowanie przykła-
dowych rekordów (przynajmniej 5) celem sprawdzenia funkcjonalności i poprawności działania systemu.

Lp. Nazwa zbioru danych Uwagi
1 ortofotomapa format GeoTIFF, tylko projekt struktury bazy danych wraz

z mechanizmem importu
2 budynki zakres atrybutów opisowych min.: funkcja główna, funk-

cje dodatkowe, typ, powierzchnia zabudowy, powierzchnia
użytkowa, liczba kondygnacji nadziemnych, podpiwnicze-
nie, liczba kondygnacji podziemnych, wysokość zabudowy,
wysokość elewacji frontowej, szerokość elewacji frontowej,
liczba mieszkań, liczba mieszkańców.

3 geometria dachu budynków zakres atrybutów opisowych min.: rodzaj – płaski, stromy ;
typ – jednospadowy, dwuspadowy, kopertowy, czterospa-
dowy, wielospadowy, mansardowy, itd.; nachylenie połaci
– wartość w stopniach dla każdej połaci.

4 działki budowlane zakres atrybutów opisowych min.: użytkowanie, typ zago-
spodarowania, typ własności.

5 powierzchnie biologicznie czynne m.in.: grunt, zielony dach, zielona ściana
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tel. +48 483 631 594 • fax. +48 483 620 208
mpu@mpu.radom.pl -14-



Lp. Nazwa zbioru danych Uwagi
6 infrastruktura drogowa zakres atrybutów opisowych min.: typ, numer, kategoria,

klasa/nośność, kilometraż początku, kilometraż końca, dłu-
gość parametry techniczne odcinka drogi, zagospodaro-
wanie odcinka drogi, wyposażenie odcinka drogi (zgodnie
z rozp. Min. Ifr. z dn. 16 lutego 2005 r. W sprawie sposobu
numeracji i ewidencji dróg.

7 rejestr decyzji o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu

projekt struktury warstw wraz z digitalizacją kilku przykła-
dowych decyzji; zakres atrybutów opisowych min.: rodzaj
decyzji, funkcja planowanej zabudowy ; graficznie zilustro-
wane: granice terenu inwestycji, linie zabudowy, możliwość
przechowywania pliku z decyzją

8 rejestr pozwoleń na budowę projekt struktury warstw wraz z digitalizacja kilku przykłado-
wych decyzji; graficznie zilustrowane: granice terenu inwe-
stycji, lokalizacja planowanej zabudowy, możliwość prze-
chowywania pliku z decyzja

9 studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzenne-
go

sam projekt struktury uwzględniający stosowane przez Za-
mawiającego standardy i wytyczne

10 zakresy i treść MPZP sam projekt struktury uwzględniający stosowane przez Za-
mawiającego standardy i wytyczne

11 tereny zamknięte

IV.6.3 Dane pozyskane w ramach oddzielnych opracowań na potrzeby strategii ROF

1. Dane wektorowe w formatach zgodnych z OGC oraz wybrane opracowania kartograficzne w formacie
GeoTIFF. Dane przekazywane sukcesywnie przy odbiorze kolejnych etapów realizowanych w ra-
mach innych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Ostateczny układ i zakres danych
może nieznacznie różnić się od przedstawionego w poniższych tabelach.

2. Infrastruktura społeczna

Lp. Nazwa zbioru danych
1 szpitale
2 szkoły i placówki edukacyjne (państwowe i prywatne)
3 ośrodki pomocy społecznej
4 domy dziecka
5 spółdzielnie socjalne
6 warsztaty terapii zajęciowej
7 obiekty sportu, turystyki i rekreacji
8 straż pożarna (PSP, OSP)

3. Moduł środowiskowy strategii ROF

Etap I – opracowanie ekofizjograficzne
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Lp. Nazwa zbioru danych
1 utwory geologiczne – powierzchniowe
2 geomorfologia
3 obszary przestrzeni chronionej
4 wody powierzchniowe
5 retencja wód powierzchniowych
6 wody podziemne
7 kompleksy przydatności rolniczej gleb
8 struktura użytkowania terenu
9 flora leśna i nieleśna: stanowiska chronionych i najcenniejszych gatunków i zbiorowisk flory w po-

dziale na przepisy krajowe, wspólnotowe i międzynarodowe, lasy ochronne stanowiące własność
Skarbu Państwa, leśne kompleksy promocyjne

10 fauna: stanowiska chronionych i najcenniejszych gatunków fauny: bezkręgowców, ryb, płazów,
gadów, ptaków i ssaków i grzyby (stanowiska chronionych grzybów)

11 obszary problemowe
12 ocena stanu zachowania zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych
13 ocena przydatności poszczególnych terenów na podstawie warunków ekofizjograficznych dla

pełnienia funkcji – funkcja: mieszkaniowa, przemysłowa, wypoczynkowo-rekreacyjna, rolnicza,
leśna i środowiskotwórcza

Etap II – inwentaryzacja i waloryzacja zbiorowisk roślinnych oraz terenów o wysokim potencjale biolo-
gicznym w obrębie ROF

Lp. Nazwa zbioru danych
1 rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych na poziomie zespołów/związków z oznaczeniem miejsc

występowania krwiściągu lekarskiego i rdestu wężownika
2 rozmieszczenie chronionych zbiorowisk roślinnych
3 stanowiska chronionych gatunków flory i drzew bądź grupy drzew kwalifikujących się do ochrony

pomnikowej
4 podział korytarzy i węzłów ekologicznych ze względu na stropień naturalności wraz z oznacze-

niem barier ekologicznych

Etap III – inwentaryzacja gatunków wskaźnikowych i rzadkich w obrębie ROF

Lp. Nazwa zbioru danych
1 stanowiska zinwentaryzowanych gatunków owadów, płazów i ptaków
2 podział korytarzy i węzłów ekologicznych ze względu na stropień naturalności wraz z oznacze-

niem barier ekologicznych

Etap IV – analiza uwarunkowań przyrodniczych

Lp. Nazwa zbioru danych
1 jednostki hydrologiczne i hydrogeologiczne zawarte w Planie gospodarowania wodami na ob-

szarze dorzecza Wisły
2 działania inwestycyjne zawarte w Programie ochrony i rozwoju zasobów wodnych województwa

mazowieckiego w zakresie udrożnienia rzek dla ryb dwuśrodowiskowych
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Lp. Nazwa zbioru danych
3 istniejący stan retencji powierzchniowej (istniejące zbiorniki małej retencji)
4 obiekty małej retencji planowane do budowy i przeznaczone do modernizacji
5 zbiorniki zagrożone eutrofizacją
6 regulacje koryt cieków naturalnych i działania związane z oczyszczaniem i utrzymaniem koryt

rzecznych od 2005 r.
7 delimitacja cieków naturalnych (o naturalnym przebiegu i korycie)
8 odnawialne źródła energii OZE - stan istniejący
9 delimitacja obszarów korzystnych dla rozwoju odnawialnych źródeł energii
10 planowane inwestycje w zakresie energetyki odnawialnej
11 delimitacja obszarów systemu przyrodniczego

Etap V – koncepcja sieci terenów otwartych (green belt)

Lp. Nazwa zbioru danych
1 jednostki przyrodniczo-krajobrazowe
2 koncepcję sieci terenów otwartych (green belt) wraz ze wskazaniem obszarów zagrożeń zwią-

zanych z suburbanizacją i intensyfikacją rolnictwa

Etap VI – rekomendacje do mpzp w obrębie ROF w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów chro-
nionych

Lp. Nazwa zbioru danych
1 geokompleksy w obrębie sieci terenów otwartych (green belt)
2 proponowane obszary i obiekty do objęcia ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie

przyrody

4. Moduł transportowy

Lp. Nazwa zbioru danych Uwagi
1 klasyfikacja techniczna dróg GP, G, Z o podwyższonych parametrach, Z, L, D
2 parametry poprzeczne dróg
3 charakterystyka infrastruktury dla

rowerów
wydzielone drogi dla rowerów, wydzielone ciągi pieszo-
rowerowe, pasy rowerowe, parkingi dla rowerów

4 sieć publicznej komunikacji zbioro-
wej wraz z przystankami

model programu VISUM, możliwy eksport do plików SHP

5 rejony komunikacyjne (poziom 1
i 2)

granice i ich charakterystyka:

liczba/odsetek osób urodzonych przed 2002 rokiem;
ilość samochodów użytkowanych w gospodarstwie domo-
wym (w przedziałąch)
rodzaj samochodów użytkowanych w gospodarstwie domo-
wym: osobowe, służbowe, dostawcze
liczba/odsetek osób wykorzystujących samochód jako kie-
rowca
liczba/odsetek rowerów w gospodarstwie domowym
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Lp. Nazwa zbioru danych Uwagi
liczba/odsetek osób korzystających z roweru w sezonie
struktura wykształcenia
struktura zatrudnienia
liczba/odsetek miejsc w szkołach, uczelniach
liczba miejsc pracy
liczba miejsc pracy w usługach
ocena systemu komunikacji zbiorowej
ocena stanu infrastruktury rowerowej
ocena stanu infrastruktury drogowej
ocena dostępności i funkcjonalności węzłów przesiadko-
wych
preferencje w wyborze środka transportu

6 planowane elementy infrastruktury
drogowej

drogi klasy: S, GP, G, Z o podwyższonych parametrach, Z;
węzły

7 planowane elementy infrastruktury
transportu zbiorowego

linie transportu szynowego: tramwajowe, kolejowe

linie transportu autobusowego A, B
węzły przesiadkowe
przystanki

8 planowane elementy infrastruktury
rowerowej

9 model ruchu (wariant A, B, C) obciążenie sieci drogowej ruchem średniodobowym: tran-
zyt, ruch wewnętrzny
obciążenie sieci drogowej ruchem w godzinie szczytu: tran-
zyt, ruchu wewnętrzny;
potoki pasażerów w sieci transportu zbiorowego: dobowe,
w godzinie szczytu

5. Moduł rewitalizacyjny

Etap I – Formy wykluczenia społeczno-ekonomicznego w ROF. Identyfikacja dotychczasowych metod
włączenia społecznego

Lp. Nazwa zbioru danych
1 struktura demograficzna i mieszkańców ROF oraz pozostałych obszarów radomskiego obszaru

problemowego (z uwzględnieniem co najmniej wieku, płci, współczynnika obciążenia demogra-
ficznego, przyrostu naturalnego, migracji zewnętrznych, tj. poza ROF i wewnętrznych, tj. w ra-
mach ROF)

2 struktura społeczno-zawodowa mieszkańców ROF oraz pozostałych obszarów radomskiego ob-
szaru problemowego (z uwzględnieniem co najmniej liczby osób w wieku produkcyjnym, licz-
by osób pracujących, liczby osób prowadzących działalność gospodarczą, poziomu dochodów
mieszkańców)

3 poziom i struktura zatrudnienia mieszkańców ROF (z uwzględnieniem co najmniej zatrudnienia
w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej, liczby podmiotów w poszczególnych sekto-
rach gospodarki narodowej)
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Lp. Nazwa zbioru danych
4 rozmiar i struktura bezrobocia rejestrowanego (z uwzględnieniem co najmniej liczby osób bezro-

botnych zarejestrowanych, z prawem i bez prawa do zasiłku; liczba osób bezrobotnych w po-
szczególnych grupach wiekowych, zawodowych i wg wykształcenia; liczba osób długotrwale
bezrobotnych w poszczególnych grupach wiekowych, zawodowych i wg wykształcenia)

5 poziom uzależnienia od pomocy społecznej zwłaszcza z podziałem na rodziny osób pozostają-
cych długo bez pracy, rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne, rodziców samotnie wycho-
wujących dzieci, mniejszości, patologie społeczne (w dwóch wariantach: w odniesieniu do liczby
rodzin i liczby osób objętych pomocą)

6 poziom dostępu do usług społecznych (edukacyjnych, w tym żłobków, przedszkoli, szkół podsta-
wowych, gimnazjów i szkół zawodowych; zdrowotnych; kulturalnych; sportowych)

7 poziom skolaryzacji i wyniki egzaminów szkolnych
8 poziom dostępu do internetu
9 poziom przestępczości
10 kumulacja czynników świadczących o wykluczeniu społeczno-ekonomicznym w ROF
11 kierunki ciążenia — mobilność zawodowa i edukacyjna w poszczególnych grupach wiekowych,

zawodowych i wg wykształcenia (w dwóch wersjach: dla całego ROF oraz dla obszarów o naj-
wyższych poziomach migracji i bezrobocia)

12 lokalizacja projektów prowadzonych w latach 2004-2013 stymulujących powstawanie miejsc pra-
cy

13 lokalizacja projektów prowadzonych w latach 2004-2013 służących dokształcaniu i szkoleniu
oraz edukacji zawodowej mieszkańców ROF

14 lokalizacja instytucji i organizacji pozarządowych aktywnie pozyskujących środki na działania
aktywizujące rynek pracy wraz z podaniem wartości pozyskanych środków

15 lokalizacja podmiotów ekonomii społecznej
16 aktywność i bariery aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społeczno-ekonomicznym oraz

instytucji i organizacji pozarządowych pracujących z osobami wykluczonymi i zagrożonymi wy-
kluczeniem

Etap II – Preferencje osiedleńcze mieszkańców ROF

Lp. Nazwa zbioru danych
1 atrakcyjność osiedli mieszkaniowych w ROF w odniesieniu do dostępności komunikacyjnej oraz

dostępu do usług publicznych, parków, instytucji i dóbr kultury
2 nowe tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe w studiach uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego JST w ROF
3 rozkład cen transakcyjnych na rynku wtórnym i ofertowych na rynku pierwotnych na rynku miesz-

kaniowych w ROF
4 opinie mieszkańców ROF na temat zapotrzebowania na tereny mieszkaniowe
5 opinie mieszkańców na temat potrzeb modernizacji zasobów mieszkaniowych
6 obecne i przyszłe preferencje mieszkańców ROF w odniesieniu miejsca zamieszkania oraz zróż-

nicowanie czynników je kształtujących

Etap III – Scenariusze rozwoju aktywności inwestycyjnej w ROF
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Lp. Nazwa zbioru danych
1 rozmieszczenie podmiotów gospodarki narodowej i poszczególnych grup branżowych w ROF

z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstw
2 rozmieszczenie terenów przemysłowych w ROF
3 rozmieszczenie terenów poprzemysłowych w ROF
4 obszary koncentracji przestrzennej poszczególnych branż (z wyszczególnieniem rodzajów dzia-

łalności gospodarczej spajających ROF oraz rodzajów działalności gospodarczej kluczowej
z punktu widzenia dokumentów strategicznych)

5 aktywność inwestycyjna podmiotów gospodarki narodowej w latach 2004-2013
6 aktywność inwestycyjna podmiotów gospodarki narodowej na terenach objętych planami miej-

scowymi oraz poza planami
7 koncentracja czynników społecznych determinujących rozwój kluczowych branż gospodarki ROF

obecnie i w perspektywie do 2030 roku
8 koncentracja czynników ekonomicznych determinujących rozwój kluczowych branż gospodarki

ROF obecnie i w perspektywie do 2030 roku
9 scenariusze rozwoju aktywności inwestycyjnej podmiotów gospodarki narodowej do roku 2030
10 przestrzenne skutki zidentyfikowanych scenariuszy rozwoju gospodarczego ROF — co najmniej

scenariusz pesymistyczny i optymistyczny rozwoju gospodarczego, mapa utraconych potencja-
łów rozwojowych, mapa potencjałów rozwojowych, które mogą zostać utracone w poszczegól-
nych scenariuszach

Etap IV – Ewaluacja dotychczasowych działań rewitalizacyjnych prowadzonych przez JST ROF w latach
2004-2012. Powiązanie rewitalizacji z dostępem do usług publicznych

Lp. Nazwa zbioru danych
1 rozmieszczenie obszarów przeznaczonych do rewitalizacji w miastach ROF w latach 2004-2013
2 zestawienie obszarów przeznaczonych do rewitalizacji i obszarów z utrudnionym dostępem do

usług publicznych
3 rozmieszczenie dotychczasowych działań rewitalizacyjnych w ROF wraz z wskazaniem wartości

projektów
4 rozmieszczenie dotychczasowych społecznych działań rewitalizacyjnych w ROF wraz z wskaza-

niem wartości projektów
5 rozmieszczenie dotychczasowych inwestycyjnych działań rewitalizacyjnych w ROF wraz z wska-

zaniem wartości projektów
6 rozmieszczenie dotychczasowych działań rewitalizacyjnych w sferze gospodarczej ROF wraz

z wskazaniem wartości projektów
7 rozmieszczenie działań rewitalizacyjnych prowadzonych na terenach poprzemysłowych
8 rozmieszczenie działań rewitalizacyjnych podejmowanych przez podmioty niepubliczne
9 koncentracja wsparcia finansowego na obszarach rewitalizacji
10 wnioski dotyczące potrzebnych zmian obszarów rewitalizacji

Etap V – Zakres działań rewitalizacyjnych w ROF. Rewitalizacja jako element zintegrowanego planowania
inwestycji w ROF
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Lp. Nazwa zbioru danych
1 rozmieszczenie planowanych projektów rewitalizacyjnych w podziale na sferę inwestycyjną, spo-

łeczną i gospodarczą
2 zasoby — czynniki endogeniczne w oparciu, o które mogą rozwijać się obszary przeznaczone

do rewitalizacji w podziale na sferę inwestycyjną, społeczną i gospodarczą
3 potrzeby w zakresie rewitalizacji w podziale na sferę inwestycyjną, społeczną i gospodarczą

Etap VI – Zintegrowany program rewitalizacji obszarów zurbanizowanych dla ROF

Lp. Nazwa zbioru danych
1 obszary kryzysowe (przeznaczone do rewitalizacji) z zaznaczeniem natężenia zjawisk kryzyso-

wych o charakterze technicznym, przestrzennym, społecznym i ekonomicznym zgodnie z aktu-
alnymi wytycznymi dotyczącymi opracowywania programów rewitalizacji

IV.7 Sprzęt i oprogramowanie

System zostanie zainstalowany na sprzęcie będącym w posiadaniu Zamawiającego.
Serwer – 1 sztuka

− Procesor Intel Core i7-3770 3.4GHz

− Pamięć 8GB DDR3

− Dysk HD 1TB - 3 sztuki

− Kontroler RAID 5 SAS

− Oprogramowanie: Proxmox VE, Debian Linux

Stacje robocze – 20 sztuk Stacje robocze w technologii x86 32 i 64bit, w większości oparte o MS Windows
XP Pro oraz MS Windows 7 Pro.
UWAGA:
Powyższy sprzęt komputerowy nie stanowi Przedmiotu Zamówienia.

IV.8 Weryfikacja i odbiór przedmiotu zamówienia

Szczegółowe zasady odbioru przedmiotu zamówienia reguluje § 4 Umowy stanowiącej załącznik nr 1 będą-
cej integralną częścią SIWZ.

IV.9 Serwis gwarancyjny i wsparcie techniczne

1. Wykonawca zapewni okres gwarancji na wdrożony system wynoszący co najmniej 12 miesięcy od daty
wdrożenia potwierdzonej protokołem odbioru.

2. Szczegółowe informacje odnośnie serwisu gwarancyjnego zawiera § 3 wzoru Umowy stanowiącej za-
łącznik nr 1 oraz wzór Dokumentu gwarancyjnego stanowiący załącznik nr 2 – które są integralną częścią
SIWZ.
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V Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamó-
wienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, w przypadku, gdy
Wykonawca zamierza powierzyć (zlecić) podwykonawcom część opisa-
nego w pkt. IV przedmiotu zamówienia.

VI Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wa-
riantowych

VII Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o któ-
rym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP

VIII Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

IX Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji przedmiotu zamówienia w terminach:

1) etap I w ciągu 60 dni od dnia zawarcia umowy,

2) etap II w ciągu 105 dni od dnia zawarcia umowy,

3) etap III w ciągu 135 dni od dnia zawarcia umowy.

X Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa na-
kładają obowiązek ich posiadania.

1.1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona metodą SPEŁNIA — NIE SPEŁNIA na podsta-
wie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniach na podstawie art. 22
ust. 1 PZP wymienionego w pkt. XII.1.b — na druku, którego wzór stanowi załącznik 4 dołączony do
materiałów przetargowych.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
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tel. +48 483 631 594 • fax. +48 483 620 208
mpu@mpu.radom.pl -22-



2.1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie, w ramach wykonanych głównych usług wykonał należycie:

a) minimum 1 system geoinformacyjny (GIS) oparty o serwer bazy danych i udostępnianie danych
za pomocą usług sieciowych WMS i/lub WFS, o wartości brutto stanowiącej minimum 50 000
PLN pozwalający na jednoczesną pracę w sieci składającej się z minimum 10 stanowisk kom-
puterowych
Uwaga: Wartość brutto, o której mowa w powyższym punkcie nie może uwzględniać ewen-
tualnej dostawy sprzętu (komputerów, serwerów itp.), a wyłącznie usługi związane z budową
oprogramowania, wdrożeniem i szkoleniem.

b) minimum 1 wdrożenie portalu mapowego dla obszaru przynajmniej gminy, opartego o serwer
bazy danych

c) minimum 1 zadanie związane z migracją/konwersją danych pomiędzy systemami różnych pro-
ducentów przynajmniej dla obszaru gminy

UWAGA: Zamawiający dopuszcza realizację zadań określonych w lit. a–c w ramach jednego za-
mówienia pod warunkiem, że poszczególne części umowy będą odpowiadały wyżej określonym
warunkom udziału w postępowaniu.
Oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona metodą SPEŁNIA — NIE SPEŁNIA na pod-
stawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.
22 ust. 1 PZP o którym mowa w pkt. XII.1.b oraz wykazu wykonanych usług o którym mowa w pkt.
XII.1.a.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3.1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona metodą SPEŁNIA — NIE SPEŁNIA na podsta-
wie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22
ust. 1 PZP o którym mowa w pkt. XII.1.b — na druku, którego wzór został dołączony do materiałów
przetargowych jako załącznik 4.

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona metodą SPEŁNIA —NIE SPEŁNIA na podsta-
wie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniach na podstawie art. 22
ust. 1 PZP o którym mowa w pkt. XII.1.b — na druku, którego wzór stanowi załącznik 4 dołączony
do materiałów przetargowych.

Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia ww. wa-
runki. Wystarczającym powodem do wykluczenia Wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświad-
czeń lub/i dokumentów lub ich nieuzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art.
26 ust. 3 PZP.
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XI Przesłanki wykluczenia Wykonawców z postępowania zawiera art. 24
i 24b PZP

XII Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń i dokumen-
tów

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwier-
dzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 PZP.

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP,
należy przedłożyć:

a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
UWAGA: Jako dowody należy rozumieć dowody, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 Rozporządze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
Ustawy PZP – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP należy przedłożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodar-
czej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

UWAGA: Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 2.

3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – formu-
larz stosownego oświadczenia stanowi odpowiednio załącznik nr 7 albo 8 do SIWZ.
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4. Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, skła-
da również oświadczenie i dokumenty takie jak Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym, że zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. XII.2.b –
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga: Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów potwierdzających odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości, zastępuje je się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed no-
tariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania.

5. Inne dokumenty nie wymienione w pkt. XII.1 – 4

a) Wykonawca w celu spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, może polegać
na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ww. ustawy.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pi-
semne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zawierające:
− jednoznaczne określenie w jakim charakterze podmiot trzeci będzie brał udział w postępowaniu,
− zakres dostępnych Wykonawcy zasobów takiego podmiotu,
− zakres i okres udziału danego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

W przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP powołuje się na zasoby podwykonawców, zobowiązany
jest do podania w składanej ofercie ich nazw (firm). Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych powyżej,
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgod-
ność z oryginałem przez te podmioty.

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty
pełnomocnictwo o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

Brak w ofercie ww. załącznika lub jego nieuzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie,
w trybie art. 26 ust. 3 PZP stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

XIII Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz prze-
kazywania oświadczeń i dokumentów

1. Treść SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
www.bip.radom.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
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2. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświad-
czeń, wniosków, zawiadomień, wezwań oraz informacji przez strony jest forma pisemna, faks lub droga
elektroniczna.

3. Jeśli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i wezwania przekazywane są za pomocą faksu
lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
(zgodnie z art. 27 PZP). Potwierdzenie otrzymania może być dokonane również faksem lub drogą elek-
troniczną (z jednoczesnym zachowaniem potwierdzenia nadania faksu lub poczty elektronicznej).

4. Przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną informacje, o których mowa wyżej uważa się za
złożone w terminie, jeśli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została
niezwłocznie potwierdzona.

5. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania w trybie art.
26 ust. 3 PZP, dla swej skuteczności powinny przed upływem terminów wyznaczonych przez Zamawiają-
cego zostać dostarczone:

a) w formie pisemnej, albo
b) drogą faksową bądź elektroniczną (skan dokumentu), z tym że uzupełnienie drogą faksową lub elek-

troniczną wymaga dostarczenia przesłanych dokumentów również w formie pisemnej najpóźniej na-
stępnego dnia roboczego (dni pracy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej) po upływie wyznaczonego
terminu.

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiąza-
ny udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, któ-
rym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której
udostępniona jest SIWZ.

8. Wszelka korespondencja dotycząca wnoszonych zapytań, modyfikacji SIWZ oraz odwołań będzie za-
mieszczana na stronie www.bip.radom.pl.

XIV Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XV Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem termi-
nu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.
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XVI Opis sposobu przygotowania ofert i załączników do ofert

1. Zamawiający pod rygorem odrzucenia ofert wymaga, aby oferta była właściwie sporządzona, w szcze-
gólności powinna być zgodna ze wzorem przekazanym w SIWZ oraz podpisana przez osobę (osoby)
wymienioną w stosownym akcie prawnym – upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, pismem czytelnym przy uży-
ciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie wymagane dokumenty
załączone do oferty sporządzone w językach obcych są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.

3. Oferta oraz załączniki do niej wymagają podpisu osób uprawnionych. Uprawnienie do podpisania oferty
lub/i poświadczenia za zgodność z oryginałem załączników do oferty powinno wynikać z treści doku-
mentów załączonych do oferty. Jeżeli Wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika,
Zamawiający, pod rygorem odrzucenia oferty, wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa.
Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3
PZP.

4. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 PZP.

4.1. Nazwy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wska-
zane w ofercie.

4.2. Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezen-
towania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawar-
cia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa
winny być dołączone do oferty. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe
podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 PZP.
Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
UWAGA:

1) Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). Każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa, w tym sa-
mym zakresie (zakresie udziału w postępowaniu). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzie-
lenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich
musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania Wy-
konawcy).

2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
3) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi Wykonaw-
cami. Wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę Zamawiający odrzuci.

4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidar-
ną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy – dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne
(np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy Wykonawcami. Zamawiający może żądać
wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z Wykonawców, od kilku lub od wszystkich
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łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki
cywilnej) zawartej przez Wykonawców.

5) Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy z Wykonawcą muszą oni udzielić sto-
sownego pełnomocnictwa lub zawrzeć umowę określającą prawa i obowiązki poszczególnych
Wykonawców w tym uprawnienie do podpisania umowy.

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną,
aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) złożyli Zamawiającemu
umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swo-

im zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy.

7) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spół-
ki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a)
udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upo-
ważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki
w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wy-
nika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę
umowę (oryginał) lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub
jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.

4.3. Załączniki do oferty wspólnej muszą dokumentować spełnienie warunków udziału w postępowaniu
przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeże-
niem jednak, że do oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP zostaną
przyjęte zsumowane potencjały (kadrowe, ekonomiczne i techniczne) wszystkich ww. Wykonawców.

4.4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie wyka-
zać, że brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP (dot. załączników wymienionych w pkt. XII.2 SIWZ).

5. Poprawki w ofercie lub w załącznikach do niej muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby upoważnionej.

6. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty – składane w celu potwierdzenia spełnie-
nia warunków udziału w postępowaniu lub w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane do-
stawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego lub w celu wyka-
zania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1 PZP – Wykonawca przedkłada w formie oryginału lub w formie kserokopii poświadczonej „za
zgodność z oryginałem” przez upoważnioną osobę lub upoważnione osoby. Pozostałe dokumenty
stanowiące załączniki do oferty (np. pełnomocnictwo) Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty
przedkłada w formie oryginału, z tymże w przypadku oferty wspólnej wspólników spółki cywilnej,
– jeżeli upoważnienie do jej złożenia wynika z umowy spółki cywilnej – zamiast pełnomocnictwa
można załączyć do oferty oryginał tej umowy lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność
z oryginałem lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku pod-
miotów, o których mowa w pkt. XII.5.a SIWZ , kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy
lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
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8. Cena oferty musi być podana liczbą i słownie.

9. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym eg-
zemplarzu. Wszystkie składane dokumenty (załączniki do oferty) powinny być aktualne, tj. odzwierciedlać
stan faktyczny potwierdzanych w nich okoliczności.

10. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, chyba
że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub ustawa Prawo zamówień publicz-
nych stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert). Zamawiający nie przewiduje
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

11. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wyko-
nawcę.

12. Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębior-
stwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późniejszymi zmianami), co do których Wykonaw-
ca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione podmiotom innym niż Zamawiający muszą być oznaczone
klauzulą „POUFNE” w prawym górnym rogu każdej strony dokumentu je zawierającego. Brak takiego
zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda Wykonawcy na ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych
informacji.

Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności:

− aktualny odpis z właściwego rejestru,

− informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z póź-
niejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co
do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

XVII Miejsce i termin składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom, IV p., sekretariat, w nieprzekra-
czalnym terminie do 3.10.2014 r, godz. 11:00 (liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiają-
cego).

2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, które powinno być opatrzone informa-
cją: „Oferta w przetargu nieograniczonym – na usługę pn. Opracowanie bazy danych przestrzennych dla
wspomagania zarządzaniem ROF w ramach projektu pn. Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego (ROF) — nie otwierać przed 3.10.2014 r, godz. 11:15” oraz nazwą i dokładnym
adresem Wykonawcy.

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie też zaadresowana na adres: Miejska Pracownia
Urbanistyczna, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom oraz będzie oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy,
żeby można było ją odesłać nieotworzoną w przypadku złożenia po wyznaczonym terminie.
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3. Zamawiający jest obowiązany na żądanie Wykonawcy niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania oferty.

4. Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

XVIII Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu,
ul. Żeromskiego 53, IV p., sala konferencyjna w dniu 3.10.2014 r, godz. 11:15.

2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający sprawdzi stan otwiera-
nych kopert (koperty powinny być nienaruszone do chwili otwarcia) oraz poda nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

3. Informacje, o których mowa w pkt. 2 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert — na ich wniosek.

XIX Sposób obliczenia ceny

1. Cenę ofertową stanowi cena brutto (wraz z podatkiem VAT), jaką Zamawiający jest obowiązany
zapłacić Wykonawcy za wykonanie czynności opisanych w części IV niniejszego SIWZ.

2. Cena musi być podana cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i usług VAT
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej w walutach obcych. Cena powinna być podana w pol-
skich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach).

XX Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).
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tel. +48 483 631 594 • fax. +48 483 620 208
mpu@mpu.radom.pl -30-



XXI Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert

1. Oferty spełniające formalne wymogi, określone w niniejszej SIWZ, złożone przez Wykonawców niepodle-
gających wykluczeniu, będą oceniane według jednego kryterium najniższej ceny (100% — maksymalnie
100 punktów).

2. Ocena w zakresie kryterium będzie dokonywana na podstawie liczby punktów otrzymanych przy zasto-
sowaniu następującego wzoru:

C =
Cmin

Cb
· 100 pkt

gdzie:

C – liczba punktów

Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert

Cb – cena badanej oferty

UWAGA:

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawia-
jącego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzw-
spólnotowego 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 obowiązujący-
mi przepisami.

3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ.

5. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów
w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.

6. Jeśli nie będzie można 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 wy-
znaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować
cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących tre-
ści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt. 8 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachun-
kowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające
na niezgodności oferty z niniejszą SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
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XXII Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej ani
nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów przy wybo-
rze najkorzystniejszej oferty.

XXIII Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 ust. 1 oraz
art. 90 ust. 3 PZP.

XXIV Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w ce-
lu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofer-
tę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy zło-
żyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasad-
nienie faktyczne i prawne;

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa
w pkt. 1.a na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy może zo-
stać zobowiązany do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeśli zawiadomienie zostało przesłane
w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP albo 10 dni — jeśli zostało przesłane w inny sposób.

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym
mowa powyżej, jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostało złożona tylko jedna oferta, nie
odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.
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XXV Zaliczki na wykonanie zamówienia

Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151a PZP)

XXVI Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wnie-
sienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 PZP.

XXVII Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do tre-
ści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne
warunki umowy lub wzór umowy

1. Wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia jednej z następujących oko-
liczności, tj.:

2.1 zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku działania siły wyższej, uniemożli-
wiającej wykonanie usługi w określonym pierwotnie terminie – o czas działania siły wyższej oraz
potrzebny do usunięcia skutków tego działania;

2.2 zmiany obowiązujących przepisów prawnych mającej wpływ na termin lub zakres zamówienia.

3. Zmiana adresów korespondencyjnych, e-mailowych i numerów telefonicznych przedstawicieli każdej ze
Stron nie stanowi istotnej zmiany treści umowy i nie wymaga formy aneksu.

4. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą Stron, wyłącznie w formie pisem-
nego aneksu do umowy.

XXVIII Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępo-
wania

Określone w dziale VI PZP środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów PZP, a także (wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ – przed upływem
terminu składania ofert) organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę, o której mowa w art.
154 pkt 5 PZP, w postaci:

a) Odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na pod-
stawie ustawy – od Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
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b) Poinformowania 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 PZP.

c) Skargi do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, na orzeczenie Krajowej Izby
Odwoławczej.

XXIX Postanowienia końcowe – zasady udostępniania dokumentów

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego po-
stępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (które są jawne po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przed-
siębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji
zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.

3. Udostępnianie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w siedzibie Zamawiającego oraz
w czasie godzin jego urzędowania, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie
z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

4. Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń
lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

5. Jeśli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn tech-
nicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów,
Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

6. Jeśli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników, Zamawiający ma ponieść dodatkowe koszty
związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia proto-
kołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca. Zamawiający nie może obciążyć wnioskodawcy
kosztami udostępnienia, jeśli nie wyraził wobec niego zgody, o której mowa w pkt. 4.

XXX W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ obowiązują przepisy
PZP i przepisy wykonawcze do tej ustawy, a w sprawach nie uregulo-
wanych ww. Ustawie i przepisach będą stosowane przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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Załącznik 1 Wzór umowy

Umowa nr
(projekt)

zawarta w dniu 2014 roku w Radomiu,

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: , zgod-
nie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.)

pomiędzy:

Gminą Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu przy ul. Jana Kilińskiego 30
REGON 670223451
NIP 796-281-75-29

reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Radomia — Pana Andrzeja Kosztowniaka
zwaną dalej „Zamawiającym”

a

z siedzibą przy , ,
NIP , REGON
wpisaną do rejestru KRS NR prowadzonego przez

reprezentowanym/ą przez:

Pana/Panią —

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest usługa pn. „Opracowanie bazy danych przestrzennych dla wspomagania
zarządzaniem ROF”, w zakresie zgodnym z załączoną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
oraz złożoną ofertą.

2. Przedmiot umowy wykonywany jest w ramach projektu pn.: „Strategia rozwoju miejskiego Radom-
skiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013 i „Konkursu dotacji na działania wspie-
rające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”
ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

§ 2

1. Po podpisaniu umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy:
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a) dane przestrzenne i opracowania kartograficzne będące efektem realizacji innych elementów Pro-
jektu w ramach oddzielnych zamówień,

b) na jego pisemny wniosek, informacje i materiały stanowiące dokumenty urzędowe lub dzieła będące
w posiadaniu Zamawiającego, które mogą okazać się przydatne do wykonania przedmiotu zamó-
wienia, a udostępnienie których nie będzie naruszało praw osób trzecich,

c) na jego pisemny wniosek, dane przestrzenne możliwe do pozyskania przez Zamawiającego, pocho-
dzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o których mowa w § 11 (w zakresie
niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy).

2. Na okoliczność udostępnienia Wykonawcy danych przestrzennych, o których mowa w ust. 1 zostanie
sporządzony protokół przekazania.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych przez Zamawiającego materiałów, doku-
mentów i danych przestrzennych wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy. W czasie nie dłuższym
niż 14 dni od zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszyst-
kie udostępnione mu materiały, dokumenty i dane przestrzenne.

4. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca nie ma prawa udostępnienia lub sprzedania w części lub
całości przekazanych danych, o których mowa w ust. 1 osobom trzecim ani ich wykorzystywania w celu
innym niż realizacja niniejszej umowy.

§ 3

Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, podzielona została na trzy etapy szczegółowo
opisane w SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w następujących ter-
minach:

1) Etap I w ciągu 60 dni od dnia zawarcia umowy,

2) Etap II w ciągu 105 dni od dnia zawarcia umowy,

3) Etap III w ciągu 135 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w formie zgodnej z zapisami
w SIWZ.

2. Wszystkie sporządzone przez Wykonawcę materiały i opracowania winny być w języku polskim (w wy-
łączeniem sytuacji o której mowa w ust. 3) oraz oznakowane poprzez zamieszczenie logo Unii Europej-
skiej i logo Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013, oraz informacji o współfinansowa-
niu projektu ze środków Unii Europejskiej, przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspie-
rające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”
ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – według wzoru dostarczonego przez Zama-
wiającego. Zasady umieszczania informacji o współfinansowaniu oraz logotypy znajdują się na stronie:
www.popt.gov.pl/zpfe/Strony/zasady.aspx).
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3. W przypadku zastosowania programów i komponentów z interfejsem użytkownika niedostępnym w ję-
zyku polskim, Zamawiający dopuszcza warunkowo zastosowanie języka angielskiego. W dostarczonej
instrukcji musi znaleźć się w takim przypadku tłumaczenie na język polski omawianych opcji interfejsu.

4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia projektu systemu (w szczególności struktury bazy da-
nych oraz interfejsu poszczególnych modułów), a także projektu broszury do pisemnego zatwierdzenia
przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany
jest do ich uwzględnienia.

5. Ocena działania elementów systemu dokonana zostanie na serwerze Zamawiającego. Wykonawca zgłosi
gotowość do odbioru produktu oraz przedstawi i uzgodni z Zamawiającym scenariusze testowe.

6. W trakcie odbioru Zamawiający dokona oceny elementów zamówienia sporządzonych przez Wykonawcę,
w szczególności pod kątem spójności i zgodności z przedmiotem umowy oraz przeprowadzi testy zgodnie
ze scenariuszami o których mowa w ust. 5.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń do przekazanych elementów systemu i dołą-
czonej dokumentacji, w zakresie określonym w ust. 5, w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania
przez Wykonawcę.

8. Poprawki Zamawiającego powinny zostać wprowadzone w czasie 7 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

9. Odbiór zmodyfikowanych części zamówienia odbywa się na zasadach określonych w ust. 4 – 8 powyżej,
przy czym jeśli wystąpi potrzeba zgłoszenia ponownych zastrzeżeń Zamawiającego, będąca efektem
nieuwzględnienia pierwotnych zastrzeżeń, nie zwalnia to Wykonawcy od zapłaty kary umownej, o której
mowa w § 8 ust. 2 pkt 1.

10. Odbiór bez zastrzeżeń części zamówień danego etapu zostanie potwierdzony podpisanym przez Zama-
wiającego i Wykonawcę protokołem odbioru końcowego „bez zastrzeżeń”. Podpisanie protokołu odbioru
końcowego „bez zastrzeżeń” następuje w przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń w terminie, o którym mowa
w ust. 7 lub dokonania przez Wykonawcę zaakceptowanych przez Zamawiającego stosownych modyfi-
kacji zadań danego etapu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 8.

11. Podpisanie „bez zastrzeżeń” protokołu odbioru końcowego dla ostatecznej wersji zadań danego etapu
stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za ten etap.

12. Wykonawca zobowiązuje się współdziałać z Zamawiającym oraz Partnerami Projektu w wykonaniu przed-
miotu umowy.

13. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pisemną informację o stanie
zaawansowania prac nad wykonaniem przedmiotu umowy oraz udzielić wyjaśnień, w terminie określonym
przez Zamawiającego.

14. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania w toku prac uwag i opinii Zamawiającego.

§ 5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 12 miesięcy. Zakres gwarancji określa dokument
gwarancyjny stanowiący załącznik do niniejszej Umowy oraz przepisy prawa cywilnego.
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2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru całości przedmiotu umo-
wy. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru przekaże Zamawiającemu niezbędny
dokument gwarancyjny.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszelkie błędy, niezgodności, braki zmniej-
szające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy.

4. Niezależnie od uprawnień z gwarancji Zamawiającemu przysługuje uprawnienie z tytułu rękojmi na okres
2 lat liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

§ 6

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający wypłaci na rzecz Wykonawcy
wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą, w kwocie zł netto (słownie: ) powiększone
o należny podatek VAT %, łącznie w kwocie brutto zł (słownie: zł).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również wszystkie koszty, jakie powstaną w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, zrealizowana będzie w następujący sposób:

1) po zrealizowaniu Etapu I w wysokości 25% wartości kwoty wynagrodzenia określonej w ust. 1,

2) po zrealizowaniu Etapu II w wysokości 35% wartości kwoty wynagrodzenia określonej w ust. 1,

3) po zrealizowaniu Etapu III w wysokości 40% wartości kwoty wynagrodzenia określonej w ust. 1, pod
warunkiem zrealizowania i końcowego odbioru poprzednich Etapów I-II.

4. Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, w sposób i wyso-
kościach określonych w ust. 3, nastąpi przelewami na konto Wykonawcy:

,
po podpisaniu „bez zastrzeżeń” protokołów odbiorów końcowych poszczególnych etapów przedmiotu
umowy.

5. Fakturę VAT należy wystawić na: Gminę Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu przy ul. Jana Kiliń-
skiego 30 (REGON 670223451, NIP 796-281-75-29).

6. Zamawiający dokona zapłaty, o której mowa w ust. 4 w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo
wystawionej faktury.

7. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w następujących przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w inte-
resie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
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2) jeśli zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy,

3) w razie wszczęcia postępowania upadłościowego lub naprawczego Wykonawcy, zajęcia majątku
Wykonawcy w wyniku prowadzonego przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego, a także wystą-
pienia innych okoliczności uniemożliwiających lub ograniczających swobodne wykonywanie przez
Wykonawcę jego obowiązków wynikających z zawartej umowy,

4) jeśli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

5) opóźnień w realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia w stosunku do terminów
wskazanych § 3 przekraczających 30 dni.

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowią-
zany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia.

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach
wymienionych w ust. 1 pkt 2 – 5 i powinno nastąpić w formie pisemnej.

§ 8

1. Strony postanawiają, iż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą naliczane kary
umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1) za nieterminowe wykonanie któregokolwiek z etapów realizacji przedmiotu umowy wymienionych
w § 3 pkt 1 – 3 Umowy – w wysokości 0,5% umownego wynagrodzenia za wykonanie danego etapu,
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od dnia określonego w § 3 dla tego etapu,

2) wykorzystania danych przestrzennych, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. c oraz w § 11 ust. 1 w za-
kresie wykraczającym poza zakres niezbędny do wykonania zamówienia, określony w SIWZ lub ich
wykorzystania przez Wykonawcę w celu nie związanym z realizacją przedmiotu umowy, jak również
ich udostępnienia lub sprzedaży w całości lub w części osobom trzecim wbrew zakazowi z § 2 ust.
4 – w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1,

3) wykorzystania informacji i materiałów, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a – b w zakresie wykracza-
jącym poza zakres niezbędny do wykonania zamówienia, określony w SIWZ lub ich wykorzystania
przez Wykonawcę w celu nie związanym z realizacją przedmiotu umowy – w wysokości 20% wyna-
grodzenia określonego w § 6 ust. 1,

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia
umownego wskazanego w § 6 ust. 1.

5) niezależnie od kary umownej ustanowionej w pkt. 2 powyżej, w przypadku naruszenia zapisów wy-
nikających z § 11 i wykorzystania przekazanych zbiorów danych przestrzennych, o których mowa
w § 11 ust. 1 do celów innych niż wykonanie Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do uiszczenia
kary umownej w wysokości równowartości opłaty za ww. zbiory danych przestrzennych naliczonej
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości
opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie
wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r., Nr 37, poz. 333).
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tel. +48 483 631 594 • fax. +48 483 620 208
mpu@mpu.radom.pl -40-



3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych
przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego wskazanego w § 6 ust. 1 za wyjąt-
kiem sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić na zasadach określonych w ust. 2 za zgodą obu
stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień umowy i określają warunki zmiany:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku działania siły wyższej, uniemożli-
wiającej wykonanie usługi w określonym pierwotnie terminie – o czas działania siły wyższej oraz
potrzebny do usunięcia skutków tego działania.
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie takie okoliczności, wydarzenia, sy-
tuacje awaryjne, których wystąpienie nie jest spowodowane przez żadną ze Stron, a uniemożliwiają
one wykonanie lub właściwe wykonanie zobowiązań jednej ze stron. Siła wyższa obejmuje w szcze-
gólności klęski żywiołowe, przerwy w dostawach energii elektrycznej, stany nadzwyczajne, strajki,
awarie sieci teleinformatycznych nie zawinione przez Strony.

2) Zmiany obowiązujących przepisów prawnych mającej wpływ na termin lub zakres zamówienia.

3. Zmiana adresów korespondencyjnych, e-mailowych i numerów telefonicznych przedstawicieli każdej ze
Stron nie stanowi istotnej zmiany treści umowy i nie wymaga formy aneksu.

§ 10

1. Wykonawca oświadcza, że sporządzając opracowania będące przedmiotem umowy nie naruszy praw
osób trzecich i przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w stanie wolnym od obciążeń prawami osób
trzecich.

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencje na dostarczone oprogramowanie, niezbędne do poprawnego
funkcjonowania przedmiotu zamówienia, zgodnie ze specyfikacją określoną w pkt. IV.5 SIWZ.

3. W wykonaniu niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy przed-
miotu umowy w zakresie: projektu systemu, struktury bazy danych, opracowanych formatów/standardów
wymiany danych oraz związanej z tym dokumentacji technicznej – o których mowa w SIWZ.

4. W wykonaniu niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do
elementów o których mowa w ust. 3, nie wyłączając prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania materiału w całości lub w części poprzez wytwarzanie eg-
zemplarzy jakąkolwiek techniką (w tym drukarską i cyfrową),
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2) wprowadzania do obrotu lub użyczenia materiału będącego przedmiotem umowy,

3) rozpowszechniania materiału będącego przedmiotem umowy w szczególności poprzez publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publicz-
ne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w cza-
sie przez siebie wybranym, również poprzez wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie
w sieci internetowej, z zastrzeżeniem konieczności wskazania Wykonawcy jako twórcy.

5. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji, o których mowa w ust. 2 a także przeniesienia autorskich
praw majątkowych, w zakresie określonym w ust. 4 zawiera się w wynagrodzeniu Wykonawcy należnym
z tytułu wykonania niniejszej umowy.

§ 11

1. Udostępnia się Wykonawcy, na jego wniosek, dane przestrzenne wchodzące w skład państwowego za-
sobu geodezyjnego i kartograficznego:

a) Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) w skali 1:10 000, w formacie SHP,

b) VMap Level 2 w skali 1:50 000, w formacie SHP,

c) Mapa topograficzna w skali 1:10 000, w formacie TIFF,

d) Mapa topograficzna w skali 1:25 000, w formacie TIFF,

e) Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25 000, w formacie SHP,

f) Mapa erozji wodnej – pochodna mapy glebowo-rolniczej w skali 1:25 000, w formacie SHP,

g) Mapa erozji wietrznej – pochodna mapy glebowo-rolniczej w skali 1:25 000, w formacie SHP,

h) Mapa retencji wodnej gleb, w formacie SHP,

i) BDOT 500 — baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie
standardowych opracowań kartograficznych w skali 1: 500, – w formacie SHP dla obszaru m. Ra-
domia,

j) EGiB – Ewidencja Gruntów i Budynków – w formacie SHP dla obszaru m. Radomia,

k) EGiB – Ewidencja Gruntów i Budynków – w formacie SHP i DXF dla obszaru powiatu radomskiego,

l) GESUT – Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu – w formacie SHP dla obszaru m. Rado-
mia,

m) Dane kartograficzne zawierające warstwy tematyczne odpowiadające treści mapy zasadniczej –
w formacie DXF i/lub SHP dla obszaru powiatu radomskiego.

n) Rejestr cen i wartości nieruchomości w formacie SWDE dla obszaru m. Radomia.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 powyżej zostaną przekazane Zamawiającemu w zakresie niezbędnym do
realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Zgodnie z art. 40 ust. 3c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.
U. z 2010 r nr 193, poz.1287 z późn. zm.), w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r.
o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r., Nr 76 poz. 489), zbiory danych przestrzennych
udostępniane są bezpłatnie dla organów administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie
zadań publicznych.
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4. Zbiory danych przestrzennych, o których mowa w ust. 1 lit. a – h są własnością Skarbu Państwa i stano-
wią część Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, którego gromadzenie i prowadzenie,
zgodnie z art. 40 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.
U. z 2010 r. nr 193, poz.1287 z późn. zm.) należy do Marszałka Województwa Mazowieckiego.

5. Zbiory danych przestrzennych, o których mowa w ust. 1 lit. i – n są własnością Skarbu Państwa i stano-
wią część Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, którego gromadzenie i prowadzenie,
zgodnie z art. 40 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.
U. z 2010 r. nr 193, poz.1287 z późn. zm.) należy do Starostów.

6. Rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie zbiorów danych przestrzennych, o których
mowa w ust. 1 wymaga uzyskania zezwolenia w trybie art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz.1287 z późn. zm.).

7. Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu
i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1692)
podmiot (Wykonawca), któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, zabezpiecza otrzymane
dane przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich
wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane oraz odpowiada za bezpieczeństwo
i integralność uzyskanych danych.

§ 12

Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomicz-
ne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne dotyczące drugiej strony uzyskane od drugiej strony – nie-
zależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie
przepisów prawa.

§ 13

1. W toku realizacji niniejszej umowy Strony będą się kontaktować w sprawach istotnych dla przebiegu jej
realizacji, w następujący sposób:

a) drogą elektroniczną na adres – rof@mpu.radom.pl, faksem pod nr 48 362 02 08 lub w formie pisem-
nej na adres Zamawiającego,

b) drogą elektroniczną na adres , faksem pod nr lub w formie pisemnej na
adres Wykonawcy.

2. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą są:

3. Osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym są:

§ 14
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Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. Dokument gwarancyjny

Zamawiający Wykonawca
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Załącznik 2 Wzór dokumentu gwarancyjnego

1. Wprowadza się następujące terminy i definicje:

Siła wyższa Takie okoliczności, wydarzenia, sytuacje awaryjne, których wystąpienie nie jest spowodo-
wane przez żadną ze Stron, a uniemożliwiają one wykonanie lub właściwe wykonanie zobowiązań
jednej ze stron. Siła wyższa obejmuje w szczególności klęski żywiołowe, przerwy w dostawach ener-
gii elektrycznej, stany nadzwyczajne, strajki, awarie sieci teleinformatycznych nie zawinione przez
Strony.

Usterka Brak możliwości korzystania lub utrudnione korzystanie przez Użytkownika(ów) Systemu z nie-
których lub wszystkich jego funkcji zgodnie z jego aktualną specyfikacją.

Usterka poważna Usterka całkowicie uniemożliwiająca eksploatację systemu i nie pozwalająca na zna-
lezienie takiego sposobu korzystania z systemu, aby przyczyny usterki obejść.

Usterka średnio-poważna Usterka uniemożliwiająca eksploatację Systemu, w przypadku, której istnieje
możliwość takiego sposobu jego używania, że możliwe jest obejście przyczyn usterki.

Usterka lekka Usterka, która nie stanowi usterki poważnej lub średnio-poważnej.

2. Wykonawca, zgodnie z Umową udziela Gminie Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu przy ul. Jana
Kilińskiego 30 zwanej dalej Zamawiającym gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa
w § 1 Umowy na okres ........... do dnia ...........

3. Przyjmowanie zgłoszeń: od poniedziałku do piątku pomiędzy godzinami 8 a 15 z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.

4. Wszelkie koszty związane z serwisem gwarancyjnym pokrywa Wykonawca.

5. Serwis gwarancyjny Systemu obejmuje:

5.1 usuwanie usterek,

5.2 uzupełnianie dokumentacji w przypadku jej zdezaktualizowania wynikającego z wprowadzenia po-
prawek wynikających z naprawy usterki,

5.3 dostosowanie konfiguracji w przypadku gdy naprawa usterki wiąże się z koniecznością ponownej
konfiguracji systemu lub jego elementu.

6. Usterki, o których mowa w pkt. 5.1 będą korygowane tak szybko jak to jest możliwe zgodnie z procedurą
zależną od kategorii.

7. Wykonawca rozpocznie usuwanie usterek poważnych bezpośrednio po ich zgłoszeniu i zostaną one usu-
nięte w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. Proces usuwania usterki poważnej powinien
być udokumentowany i potwierdzony przez Strony.

8. Usterki średnio-poważne będą usunięte przez Wykonawcę w ciągu 10 dni roboczych.

9. Pozostałe usterki lekkie będą usunięte w ciągu 20 dni roboczych.

10. Zgłoszenia dokonywane przez Zamawiającego kierowane będą do Wykonawcy pocztą elektroniczną (e-
mail) na adres: ..............
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11. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów usunięcia błędów i usterek określonych w pkt.
6 – 9 Zamawiającemu przysługuje kara umowna w kwocie wysokości obliczonej z ilości dni opóźnienia
pomnożonej przez 0.1% wartości wynagrodzenia Umowy o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

12. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wymaganym terminie — ich usunięcie może być
zlecone przez Zamawiającego innemu wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca pokryje koszty wyko-
nania zastępczego.

13. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe usunięcie błędów i usterek, jeżeli zostało to
spowodowane okolicznościami o charakterze Siły wyższej.

14. Dokument Gwarancyjny został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zama-
wiającego i jeden dla Wykonawca.

Zamawiający Wykonawca
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Załącznik 3 Formularz ofertowy

(nazwa Wykonawcy)

(adres Wykonawcy)

REGON

NIP

tel./fax

e-mail

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu
ul. Żeromskiego 53
26-600 Radom

Oferta

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nie przekraczającej wy-
rażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro, na usługę pn. „Opracowanie bazy danych przestrzen-
nych dla wspomagania zarządzaniem ROF”:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie IV SIWZ, zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia oraz na warunkach określonych we wzorze umowy, według następują-
cych warunków cenowych:

Cena brutto (z VAT): PLN

słownie:

2. Zamówienie zobowiązujemy się zrealizować w terminie określonym w SIWZ.

3. Uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

4. Wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
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5. Zostałem/zostaliśmy poinformowany(i), że mogę/możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 907 z późn. zm.) wydzielić z oferty
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż
Zamawiający.

6. Zamierzam(y) wykonać następującą część zamówienia tj.

przy udziale podwykonawców∗.

7. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych powołuję(my) się na zasoby
następującego(ych) podwykonawcy(ów):

(należy wskazać nazwy firm)*

8. Do oferty załączono następujące dokumenty:

Podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do
występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

miejscowość i data

∗ wypełnić jeżeli dotyczy
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Załącznik 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
z art. 22 ust. 1 PZP, o którym mowa w pkt. XII.1.b

(nazwa Wykonawcy)

(adres Wykonawcy)

tel./fax

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z późn. zm.), składając ofertę na usługę pn. „Opracowanie bazy danych przestrzennych dla wspo-
magania zarządzaniem ROF”, w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadcza-
my), że:

1) Posiadam (posiadamy) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prze-
pisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Posiadam (posiadamy) wiedzę i doświadczenie.

3) Dysponuję (dysponujemy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wyko-
nania zamówienia.

4) Znajduję się (znajdujemy się) w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamó-
wienia.

miejscowość i data
(Podpis i pieczęć Wykonawcy/osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy
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tel. +48 483 631 594 • fax. +48 483 620 208
mpu@mpu.radom.pl -49-



Załącznik 5 Wykaz wykonanych usług, o którym mowa w pkt. XII.1.a

(nazwa Wykonawcy)

(adres Wykonawcy)

tel./fax

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nie przekraczającej wy-
rażonej w złotych równowartości 207 000 euro, na usługę pn. „Opracowanie bazy danych przestrzennych
dla wspomagania zarządzaniem ROF”, przedkładam (przedkładamy):

wykaz usług zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przez Wykonawcę w zakresie niezbędnym
do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.

Lp. Nazwa Zamawiają-
cego dla którego

realizowano usługę
(dokładny adres)

Szczegółowy opis wykonanych usług Data zakończenia
realizacji (dzień,
m-c, rok) usługi

1 system GIS o wartości brutto min. 50 000 zł – pkt X ppkt

2.1.a
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Lp. Nazwa Zamawiają-
cego dla którego

realizowano usługę
(dokładny adres)

Szczegółowy opis wykonanych usług Data zakończenia
realizacji (dzień,
m-c, rok) usługi

2 wdrożenie portalu mapowego – pkt X ppkt 2.1.b

3 zadanie związane z migracją/konwersją danych – pkt X

ppkt 2.1.c

Uwaga! Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że usługi te (zamówienia o których
mowa wyżej) zostały wykonane w sposób należyty.

miejscowość i data
(Podpis i pieczęć Wykonawcy/osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik 6 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.
24 PZP, o którym mowa w pkt. XII.2

(nazwa Wykonawcy)

(adres Wykonawcy)

tel./fax

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z późn. zm.) składając ofertę na usługę pn. „Opracowanie bazy danych przestrzennych dla wspo-
magania zarządzaniem ROF”, w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadcza-
my), że nie zaistniała wobec mnie (nas) podstawa do wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

miejscowość i data
(Podpis i pieczęć Wykonawcy/osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik 7 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o którym
mowa w pkt. XII.3

(nazwa Wykonawcy)

(adres Wykonawcy)

tel./fax

OŚWIADCZENIE o przynależności do grupy kapitałowej∗

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z późn. zm.) składając ofertę w przetargu nieograniczonym na usługę pn. „Opracowanie bazy da-
nych przestrzennych dla wspomagania zarządzaniem ROF”, w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)
firmy, w związku z przynależnością do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.), przedkładam listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej.

Lp. Członek grupy kapitałowej (nazwa, adres)
1

2

3

miejscowość i data
(Podpis i pieczęć Wykonawcy/osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy)

∗ UWAGA! Wykonawcy, którzy należą do grupy kapitałowej nie składają oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej,
tj. załącznika nr 8.
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Załącznik 8 Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej,
o którym mowa w pkt. XII.3

(nazwa Wykonawcy)

(adres Wykonawcy)

tel./fax

OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej∗

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013
r. poz. 907 z późn. zm.) składając ofertę w przetargu nieograniczonym na usługę polegającą na wykonaniu
opracowań pn. „Opracowanie bazy danych przestrzennych dla wspomagania zarządzaniem ROF”, w imieniu
reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy), że nie należę do grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331
z późn. zm.).

miejscowość i data
(Podpis i pieczęć Wykonawcy/osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

∗ UWAGA! Wykonawcy, którzy nie należą do grupy kapitałowej nie składają oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej,
tj. załącznika nr 7.
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Załącznik 9 Pełnomocnictwo dot. oferty wspólnej

Wypełniają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(np. konsorcjum, spółka cywilna)

, dnia 2014 r.

PEŁNOMOCNICTWO

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. „Opracowanie
bazy danych przestrzennych dla wspomagania zarządzaniem ROF”, w którym Gmina Miasta Radomia
jest zamawiającym, my niżej podpisani:

1.
(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

2.
(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy

(pełna nazwa, adres, REGON)

oraz

1.
(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

2.
(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy

(pełna nazwa, adres, REGON)

wobec wspólnego ubiegania się o udzielenie ww. zamówienia upoważniamy

Pana/Panią
(imię i nazwisko)

zam. w: , ul. ,
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legitymującego(ą) się dowodem osobistym:

seria i nr wydanym przez ,
do reprezentowania ww. wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne-
go, w tym m.in. do podpisania oferty, załączników do oferty, do poświadczania „za zgodność z oryginałem”
kserokopii wymaganych dokumentów jak i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.∗

Adres do doręczeń korespondencji związanej z ww. postępowaniem:

(dokładny adres z podaniem nr kodu pocztowego)

Wykonawca
(nazwa i adres wykonawcy)

1.
(imię i nazwisko) (Podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

2.
(imię i nazwisko) (Podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

oraz

Wykonawca
(nazwa i adres wykonawcy)

1.
(imię i nazwisko) (Podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

2.
(imię i nazwisko) (Podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

Podpis pełnomocnika

∗ niepotrzebne skreślić
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