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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 

Starostwo Powiatowe w Wieluniu  
Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 WIELUŃ 

tel. 043 843 79 14, fax. 043 843 42 63 
REGON 730934890, NIP 832-18-07-874 

Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone na stronie internetowej 
http://www.bip.powiat.wielun.pl  oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieluniu, 
Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń. 
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na znak sprawy: 
ON.272.15.2012 . 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości szacunkowej poniŜej 200 000 EURO, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej 
SIWZ. 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawa i zainstalowanie stacji referencyjnej GNSS w Wieluniu. 

Zamówienie obejmuje dostawę, zainstalowanie, wyznaczenie współrzędnych i przeprowadzenie 
testów stacji referencyjnej GNSS WIEL w Wieluniu na potrzeby systemu ASG-EUPOS. Stacja 
WIEL będzie punktem podstawowej, bazowej osnowy geodezyjnej. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ – 
„Warunki techniczne na dostawę i zainstalowanie stacji referencyjnej GNSS w Wieluniu”. 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
32531000-4 Urządzenia łączności satelitarnej 
32324310-6 Anteny satelitarne 

2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 
1) Przedmiot zamówienia naleŜy dostarczyć do siedziby Starostwa Powiatowego  

w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń 
2) Zakres przedmiotu zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami. 
 
IV. OFERTY CZ ĘŚCIOWE 
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 
 
V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJ ĄCE 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 
VI. OFERTY WARIANTOWE 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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VII. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Przedmiot zamówienia naleŜy wykonać w terminie do 15 grudnia 2012r. 
 
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają ogólne warunki określone 
w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy.  

2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali naleŜycie w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę polegającą na dostawie i zainstalowaniu 
stacji referencyjnej GNSS na kwotę nie mniejszą niŜ 100 000 zł oraz załączą dokument 
potwierdzający, Ŝe dostawa ta została wykonana naleŜycie. 

3. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, Ŝe 
warunki szczegółowe określone powyŜej w punkcie 2. spełniają łącznie. KaŜdy z nich musi 
jednak wykazać, Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

5. W sytuacji wskazania przez wykonawcę kwot w walucie innej niŜ złoty polski (PLN), 
przeliczenie na walutę polską zostanie dokonane według średniego kursu wymiany danej waluty 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu. 

6. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu 
na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt IX 
niniejszej SIWZ. 
 
IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJA DOSTARCZY Ć WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 
1. Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć w ofercie: 
1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga dołączenia do 

oferty następujących dokumentów: 
a) oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - według 

Załącznika Nr 2A do SIWZ; 
b) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - według Załącznika Nr 2B 

do SIWZ, 
c) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy (według Załącznika Nr 2C do SIWZ); 

d) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie 
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wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
e) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

2) W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do 
wykonania zamówienia (lub Ŝe będzie miał dostęp do wiedzy i doświadczenia do wykonania 
zamówienia), Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących dokumentów: 
a) wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 

i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, Ŝe dostawy te zostały wykonane prawidłowo - wg wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 5 do SIWZ. 

2. W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie (konsorcja/spółki 
cywilne) naleŜy spełnić następujące warunki: 

a) wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

b) do oferty naleŜy dołączyć pełnomocnictwo (w formie pisemnej, tj. w oryginale lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), o którym mowa w lit. a) oraz 
dokumenty, wymienione w punkcie 1., z tym, Ŝe dokumenty, o których mowa w ppkt 1 
lit. b-e) naleŜy dołączyć od kaŜdego z wykonawców składających wspólnie ofertę; 
pozostałe dokumenty lub oświadczenia mogą być złoŜone wspólnie (oceniany będzie 
łączny potencjał wykonawców, co oznacza Ŝe dokument moŜe złoŜyć jeden lub więcej 
wykonawców). 

3. W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane dokumenty naleŜy złoŜyć na zasadach 
określonych w §4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817). JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, 
o których mowa w pkt. 1 lit. c-e – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu. 

4. Wszystkie w/w wymienione dokumenty (za wyjątkiem przypadku gdy wyraźnie przewiduje 
się inną formę) powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. W przypadku wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których 
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mowa w pkt 3. SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych 
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 
 
X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW  
1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 

2. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 
wątpliwości związanych ze SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania 
i złoŜenia oferty, kierując swoje zapytania pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, 
Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń lub faksem pod numer: 043 843 42 63. 

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyŜej, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku, o którym mowa zdaniu pierwszym. 

4. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródeł zapytania oraz umieści wyjaśnienia na 
stronie internetowej zamawiającego. 

5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, a jeŜeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, 
zamieszcza ją takŜe na tej stronie. 

6. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcą drogą elektroniczną. 

7. Zamawiający nie organizuje przedofertowego zebrania uczestników postępowania. 
 
XI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI 
1. Osobami upowaŜnionymi ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są: 
Aleksandra Fronczak – tel. 43 843 79 06 – Wydział Organizacyjno-Prawny i Nadzoru, pok. 217 
oraz Waldemar Pęcherz – tel. 43 843 79 30 – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wieluniu: 
poniedziałek-piątek od 7.30 do 15.30. 
 
XII.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
1. W niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
XIII.TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
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XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Wykonawca moŜe złoŜyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim (w sposób czytelny: na maszynie do pisania, 
komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem), z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności, na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Wszelkie miejsca w ofercie, 
w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być naniesione czytelnie i parafowane przez osobę 
upowaŜnioną do podpisania oferty. 
3. Zamawiający nie wyraŜa zgody na złoŜenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waŜnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 
4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i załączników do SIWZ. 
5. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których 
mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
6. Dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami – załącznikami do SIWZ. 
7. Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki wymagają podpisu 
osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 
rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 
8. JeŜeli oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki zostaną 
podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy naleŜy dołączyć właściwe 
umocowanie prawne. 
9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty ponosi wykonawca. 
10. Wszystkie strony oferty powinny być trwale spięte (zszyte), w sposób zapobiegający 
dekompletacji oferty. 
11. Zaleca się aby strony oferty były kolejno ponumerowane. 
12. JeŜeli w załączniku zabraknie miejsca, naleŜy dołączyć dodatkowe strony, zamieszczając na 
nich wymagane załącznikiem wzorcowym informacje. 
13. JeŜeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy wykonawcy, naleŜy wpisać ,,NIE 
DOTYCZY”. 
14. Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do 
terminu otwarcia ofert. 
15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienaleŜytego 
oznakowania koperty/opakowania. 
16. Oferty niepodpisane, niezgodne z ustawą lub takie, których treść nie odpowiada treści SIWZ 
zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania. Oferta, w której wykonawca nie zobowiąŜe się 
do spełnienia warunków, o których mowa wyŜej, zostanie odrzucona. 
17. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeŜonych: 

1) zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w 
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. 
Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503), jeśli wykonawca nie później niŜ w terminie składania 
ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane; 

2) stosowne zastrzeŜenie wykonawca powinien złoŜyć na druku OFERTA. W przeciwnym 
razie cała oferta zostanie ujawniona na Ŝyczenie kaŜdej zainteresowanej osoby; 
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3) informacje zastrzeŜone jako tajemnica przedsiębiorstwa składane w ofercie wykonawca 
wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób (np. poprzez złoŜenie w/w 
dokumentów w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica 
przedsiębiorstwa” lub poprzez spięcie (zszycie) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty). 

 
XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w: 

Starostwo Powiatowe w Wieluniu 
Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń 

pokój nr 126 (I piętro) 
do dnia 04.09.2012r., do godz. 9:30 

2. Wszystkie oferty złoŜone po terminie podanym powyŜej zostaną zwrócone wykonawcom bez 
otwierania. 

3. Zamknięta koperta/opakowanie zawierające ofertę będą posiadać następujące oznaczenia: 

Starostwo Powiatowe w Wieluniu 
Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń 

Oferta na „Dostawę i zainstalowanie stacji referencyjnej GNSS w Wieluniu” 
Nie otwierać przed 04.09.2012r. godz. 10:00 

4. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 
wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w 
trakcie sesji otwarcia ofert. 

5. Informacje dotyczące zmian i wycofania ofert: 
1) wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej, wraz z 
wnioskiem o zmianę bądź wycofanie oferty Wykonawca przedłoŜy wpis z ewidencji 
działalności gospodarczej bądź KRS wskazujący osobę uprawnioną do składania waŜnych 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, 

2) zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane 
na adres zamawiającego w sposób opisany jak w rozdziale 14 pkt. 2 i dodatkowo opatrzone 
napisem ,,Zmiana” . Podobnie jak w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty – 
opatrzone napisem ,,Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyŜej sposób będą 
otwierane w pierwszej kolejności, 

3) wykonawca nie moŜe wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu 
składania ofert. 

6. Otwarcie ofert: 
Otwarcie złoŜonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu 04.09.2012r. o godz. 10:00 w: 

Starostwo Powiatowe w Wieluniu 
Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń 

pokój nr 126 (I piętro) 
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XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
1. Cenę ofertową stanowi kwota brutto podana na Formularzu Oferty. 

2. Cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy, naleŜy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w SIWZ (w 
tym we wzorze umowy). 

3. Wykonawca w formularzu ofertowym powinien podać cenę ryczałtową brutto zawierającą 
podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

4. Określona przez wykonawcę cena oferty jest stała i nie moŜe ulec podwyŜszeniu w okresie 
obowiązywania umowy. W przypadku nieuwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów powstałe 
róŜnice stanowią element ryzyka wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia 
ryczałtowego. 
 
XVII. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOG Ą BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MI ĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWC Ą 
1. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości rozliczenia z wykonawcą w walucie obcej. 
2. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich 
(PLN). 
 
XVIII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE 
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie 
kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iŜ 
oferta nie odrzucona, zawierająca najniŜszą cenę otrzyma największą liczbę punktów i jest 
ofertą najkorzystniejszą. 
2. W kryterium cena zostanie zastosowany wzór: 

Ocena punktowa = (najniŜsza cena spośród cen ofert nie odrzuconych / cena oferty ocenianej) x 100 pkt 

3. Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt, a pozostałe oferty 
proporcjonalnie mniej.  
4. JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe 
zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złoŜyli te oferty, do złoŜenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 
 
XIX. INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 
DOPEŁNIONE PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 
wykonawców biorących udział w postępowaniu o zamówienie publiczne. 
2. Zamawiający zawiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu 
zawarcia umowy. 
3. W przypadku, gdy okaŜe się, Ŝe wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał 
od zwarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze tę spośród 
pozostałych ofert, która uzyska najwyŜszą ocenę, chyba, Ŝe w postępowaniu przetargowym 
złoŜona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą. 
4. JeŜeli zostanie wybrana oferta wykonawców, o których mowa w art. 23 ust 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, zamawiający moŜe zaŜądać przed zawarciem umowy w sprawie 
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zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Odmowa jej 
udostępnienia będzie wówczas traktowana jak uchylanie się od zawarcia umowy. 
 
XX. ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 
XXI. WARUNKI UMOWY 
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę 
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie, podpisana zostanie w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego. 
3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 
4. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ŝe 
zamawiający przewidział moŜliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.  
W niniejszej sprawie warunki zmiany umowy zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część 
SIWZ.  
5. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian naleŜy 
opisać w stosownych dokumentach (notatka słuŜbowa, pismo wykonawcy itp.). 
 
XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w ustawie 
Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki Ochrony Prawnej. 
 
XXIII. OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU 
1.Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy - Prawo zamówień 
publicznych na stronie internetowej http://www.bip.powiat.wielun.pl  oraz w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń. 
2. NiezaleŜnie od w/w sposobu ogłoszenia wyników o wyborze oferty zostaną powiadomieni 
pisemnie wszyscy wykonawcy. 
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny. 
 
XXIV. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

                                            

 

  

            (pieczęć firmy) 

OFERTA 
 
1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa……………………………………………………………………………………………………... 

 

....................................................................................................................................................................... 
 
Nr telefonu/faks………………………………………………………………………............................. 
 
Siedziba.......................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………............................ 

2. Dane dotyczące Zamawiającego: 
Starostwo Powiatowe w Wieluniu  

Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 WIELUŃ 
tel. 043 843 79 14, fax. 043 843 42 63 

REGON 730934890, NIP 832-18-07-874 
3. Przyjmuję do wykonania zamówienie określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i załącznikach do niej w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Dostawa i zainstalowanie stacji referencyjnej GNSS w Wieluniu. 

3.1.Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia jest zgodny 
ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikami do niej. 
3.2. Zobowiązania Wykonawcy 
3.3.1. Zobowiązuję się wykonać zamówienie za cenę: 
 
cena brutto ....................................................................................................................................zł  

(słownie: …………………………………...…………………………………………...….........…) 

w tym podatek  ...........%VAT w wysokości .................................................................................. 

(słownie: ……………………………………………….…………………………………...…...…) 

cena netto .......................................................................................................................................zł  

(słownie: ……………………………………………….....……………………………...……...…) 
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3.2.2.Na całość robót obejmujących zamówienie zobowiązuję się udzielić gwarancji  
 i rękojmi na okres ………………………………miesięcy. 
3.2.3. Dostawę stanowiącą zamówienie wykonamy w terminie: do 15.12.2012r. 
 
4. Oświadczenie Wykonawcy: 

4.1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i załącznikami do niej i nie wnosimy zastrzeŜeń. 
4.2. Oświadczamy, Ŝe uzyskaliśmy niezbędne informacje, potrzebne do właściwego 
przygotowania oferty i nie wnosimy uwag. 
4.3 Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
4.4.Oświadczamy, Ŝe załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt 
umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty 
do zawarcia umowy na wyŜej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez zamawiającego. 
4.5. Oświadczamy, Ŝe firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i załącznikach do niej, oraz wszystkie warunki określone ustawie Prawo 
zamówień publicznych. 
4.6.Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 
a) wykonanie ……………………………………………………………………………………… 

b) wykonanie ……………………………………………………………………………………… 

c) wykonanie ……………………………………………………………………………………… 

d) wykonanie ……………………………………………………………………………………… 

e) wykonanie ……………………………………………………………………………………… 

f) wykonanie ……………………………………………………………………………………… 

g) wykonanie ………………………………………………........………………………………… 

4.7. Ofertę niniejszą składamy na ………………….…. stronach kolejno ponumerowanych 

od nr …………………do nr ………………....... 
 
5.Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania 
oferty wspólnej przez dwa (lub więcej) podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest: 

Nazwisko, imię, Adres 

……………………………………....................…………………………………………………….… 

………………………………………..………………………………………………………… 

 

Stanowisko................................................................................................................................................... 
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Nr telefonu/faks…………...…………………………………………………….............................. 
 
6. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

1………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………………………………………………. 

7. ………………………………………………………………………………………………. 

8. ………………………………………………………………………………………………. 

9. ………………………………………………………………………………………………. 

10. ……………………………………………………………………………………………… 

11. ……………………………………………………………………………………………… 

12. ……………………………………………………………………………………………… 

13. ……………………………………………………………………………………………… 

14. ……………………………………………………………………………………………… 

15. ……………………………………………………………………………………………… 

16. ……………………………………………………………………………………………… 

17. ……………………………………………………………………………………………… 

18. ……………………………………………………………………………………………… 

19. ……………………………………………………………………………………………… 

20. ……………………………………………………………………………………………… 

7. ZastrzeŜenie Wykonawcy: 

Zgodnie z art. 96 ust. 3 Prawa zamówień publicznych wszystkie oświadczenia 
i zaświadczenia składane w postępowaniu oraz oferty od momentu ich otwarcia są jawne, za 
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu, do których Wykonawca składający 
ofertę zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępnione innym podmiotom. 

Wykonawca zastrzega, iŜ niŜej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być 
udostępnione innym uczestnikom postępowania:  

a) ………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………………… 
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c) ………………………………………………………………………………………… 

8. Inne informacje Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Miejscowość...................................., dnia ...................2012 r. 

 
 
 
 
 
         

          ................................................................ 
    (podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego                                                                     

upełnomocnionego przedstawiciela) 
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Załącznik Nr 2A do SIWZ 
OŚWIADCZENIE 

 

 

(pieczęć firmy) 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: 

Dostawa i zainstalowanie stacji referencyjnej GNSS w Wieluniu. 

Wykonawca (nazwa, adres) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

na podstawie art. 40 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze 
zm.), działając w imieniu własnym i/lub osób które reprezentuje, oświadcza, Ŝe spełnia 
indywidualnie lub razem z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 
zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, który brzmi:  

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej.” 

 
Pouczenie 
Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złoŜonego oświadczenia na zasadach 
określonych w art. 297 §1 Kodeksu Karnego 

 

Miejscowość...................................., dnia ................... 2012 r. 

 

……………………………………………… 

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego 
upełnomocnionego przedstawiciela) 
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Załącznik Nr 2B do SIWZ 
OŚWIADCZENIE 

 

 

(pieczęć firmy) 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: 

Dostawa i zainstalowanie stacji referencyjnej GNSS w Wieluniu. 

Wykonawca (nazwa, adres) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

działając w imieniu własnym oświadcza, Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania na 
podstawie przepisów art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych, które brzmią: 

 
Art. 24. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, 
jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania; 
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
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korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 
 
Pouczenie 
Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złoŜonego oświadczenia na zasadach 
określonych w art. 297 §1 Kodeksu Karnego 

 

Miejscowość...................................., dnia ................... 2012r. 

 

……………………………………………… 

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego 
upełnomocnionego przedstawiciela) 
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Załącznik Nr 2C do SIWZ 
OŚWIADCZENIE 

 

 

(pieczęć firmy) 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: 

Dostawa i  zainstalowanie stacji referencyjnej GNSS w Wieluniu. 

Wykonawca (nazwa, adres) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

działając w imieniu własnym oświadcza, Ŝe (niepotrzebne skreślić): 

- w stosunku do niego nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

- po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który 
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 

 

Pouczenie 
Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złoŜonego oświadczenia na zasadach 
określonych w art. 297 §1 Kodeksu Karnego 

 

Miejscowość...................................., dnia ................... 2012r. 

 

……………………………………………… 

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego 
upełnomocnionego przedstawiciela) 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 

UMOWA Nr .........2012  - Projekt 
 

zawarta w Wieluniu, w dniu …………. 2012r. 
pomiędzy: 
 
Starostwem Powiatowym w Wieluniu, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń,  
NIP: 832-18-07-874, reprezentowanym przy niniejszej czynności przez: 
1     .………………….........            -   ……………………. 
2.     ………………….........            -   ……………………. 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
 
a ……………………………………………………….. z siedzibą w ………………………… 
działającym na podstawie wpisu do ………………………… pod nr …………………………..., 
REGON: …………………………………., NIP: ……………………………………………., 
reprezentowanym przy niniejszej czynności przez: 
1     .………………….........            -   ……………………. 
2.     ………………….........            -   ……………………. 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 

§1 
Podstawę zawarcia umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.). 
 

§2 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i zainstalowanie stacji referencyjnej GNSS w Wieluniu. 
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z załoŜeniami i parametrami określonymi przez 

Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ). 

3. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 15 grudnia 2012r. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt przedmiotu umowy do siedziby 

Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń. 
 

§3 
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  

w wysokości ……………… zł brutto (słownie: ………………………………………………), 
w tym podatek VAT ….% w kwocie …………… zł (słownie: ……………………………….), 
wartość netto: …………….. zł (słownie: …………………………………………..).  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałych cen w czasie trwania umowy. 
3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy  

w terminie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury i podpisanego przez obie 
strony protokołu odbioru bez zastrzeŜeń. 

 
§4 

1. Przekazanie i odbiór techniczny przedmiotu umowy zostaną dokonane w obecności 
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przedstawicieli stron. Za odbiór strony uznają podpisanie przez obie strony protokołu odbioru 
bez uwag. W razie wystąpienia jakichkolwiek niezgodności przedmiotu umowy z 
wymaganiami określonymi w umowie lub SIWZ, Wykonawca bez prawa do jakiegokolwiek 
dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego usunąć wszelkie usterki. 

2. Dokonanie odbioru zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez strony. 
3. Wykonawca odpowiada za dostarczony przez siebie przedmiot umowy do czasu odbioru przez 

Zamawiającego. 
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia ………… gwarancji. 
5. Okres gwarancji liczy się od dnia dostawy i bezusterkowego przekazania przedmiotu 

zamówienia, przez co rozumie się dzień podpisania protokołu jego odbioru technicznego. 
 

§5 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu następującej kary umownej: 

a) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca – 10% ceny umownej, 

b) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy– 0,1 % wartości umowy za 
kaŜdy dzień zwłoki, 

c) za kaŜdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad – 0,2 % wartości umowy, 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% 
wartości umowy w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy na skutek okoliczności, za 
które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

3. Stronom słuŜy prawo dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego wysokość kary 
umownej. 

4. Wykonawca oświadcza, Ŝe wyraŜa zgodę na potrącenie z naleŜnego mu wynagrodzenia 
ewentualnych kar umownych. 

 
§6 

Zmiana umowy moŜe nastąpić za zgodą stron w formie pisemnej tylko w przypadku wystąpienia 
niemoŜliwych do przewidzenia okoliczności. 

 
§7 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
 

§8 
Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden 
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający. 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik Nr 4 do siwz 
 

Warunki techniczne 
na dostawę i zainstalowanie stacji referencyjnej w Wieluniu 

 
I.  Określenie warunków technicznych realizacji zamówienia. 

1. Zamówienie obejmuje dostawę, zainstalowanie, wyznaczenie współrzędnych i 
przeprowadzenie testów stacji referencyjnej GNSS WIEL w Wieluniu na potrzeby systemu 
ASG-EUPOS. Stacja WIEL będzie punktem podstawowej, bazowej osnowy geodezyjnej. 

2. Poprzez stację referencyjną GNSS rozumie się zestaw urządzeń i oprogramowania złoŜony z 
następujących elementów: 
a) modułu odbiorczego GNSS, 
b) modułu komunikacyjnego,  
c) instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej, 
d) wyposaŜenia dodatkowego. 

3. Minimalne parametry techniczne elementów zestawu zostały podane w tabelach 1-4. 
1) Minimalne wymagane parametry techniczne modułu odbiorczego GNSS zostały podane 

w tabeli  
nr 1: 

Tabela nr 1 Minimalne wymagane parametry techniczne modułu odbiorczego GNSS 

Lp. Parametr techniczny Minimalne wymagania 

Odbiornik satelitarny 
1 System satelitarny GPS NAVSTAR: L1, L2, L2C, L5,  

GLONASS: L1, L2,  
Galileo, EGNOS 

2 Ilość kanałów  Co najmniej 220 kanałów przeznaczonych do 
równoczesnego śledzenia sygnałów z satelitów: GPS, 
GLONASS, Galileo i EGNOS 

3 Śledzone sygnały GPS: L1 pełna długość fazy fali nośnej, L2 pełna długość 
fazy fali nośnej, , L5 pełna długość fazy fali nośnej, kod 
L2C, kod C/A, moŜliwość matematycznego 
dekodowania kodu precyzyjnego P w przypadku 
włączenia systemu zakłóceń aktywnych A-S GLONASS: 
L1 pełna długość fazy fali nośnej, L2 pełna długość fazy 
fali nośnej, kod C/A i kod P 
Galileo, EGNOS 

4 Porty komunikacyjne Przynajmniej 2 oddzielne porty komunikacyjne 
wbudowane w obudowę odbiornika, w tym co najmniej 1 
port RS232 (DB9, Lemo lub inny) o komunikacji 
dwukierunkowej. Dla kaŜdego portu naleŜy dostarczyć 
co najmniej jeden kabel transmisyjny o długości od 1,0 
do 2,0m zakończony złączem RS232 DB9 zapewniający 
pełne wykorzystanie portu.  
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Lp. Parametr techniczny Minimalne wymagania 

5 Porty Ethernet Co najmniej jedno gniazdo RJ45 realizujące interfejs 
Ethernet. Dopuszcza się inny typ gniazda realizujący 
interfejs Ethernet tylko w przypadku gdy oferowany typ 
złącza ma parametry techniczne takie same lub lepsze jak 
typ złącza RJ45. Zamawiający dostarczy co najmniej 
jeden kabel umoŜliwiający podłączenie gniazda Ethernet 
odbiornika do gniazda RJ45 w module komunikacyjnym. 
Min. 2 GB pamięci wewnętrznej FLASH przeznaczonej 
do zapisu obserwacji. Pamięć odbiornika moŜe być 
realizowana jako zamontowana w odbiorniku karta 
pamięci, natomiast nie moŜe być realizowana jako 
pamięć zewnętrzna (dysk zewnętrzny, pendrive, itp) 
podpięta do portu komunikacyjnego odbiornika. 

6 Pamięć wewnętrzna odbiornika 

Nadpisywanie danych obserwacyjnych w przypadku 
zapełnienia pamięci lub po określonym czasie 

7 Praca w trybie stacji 
referencyjnej 

Generowanie strumieni danych obserwacyjnych w 
formacie RTCM 10403.1 oraz RAW (surowym 
producenta odbiornika) i udostępnianie ich na co 
najmniej 3 portach jako Serwer TCP/IP dostępnych przez 
interfejs Ethernet odbiornika. Zamawiający dopuszcza 
udostępnienie strumieni obserwacyjnych pod jednym 
numerem portu jako Serwer TCP/IP dostępnym przez 
interfejs Ethernet odbiornika, natomiast w takim 
przypadku port musi obsługiwać co najmniej 3 
równoczesne połączenia z róŜnych adresów IP.  

8 Częstotliwość wysyłania 
obserwacji  

co najmniej 1 Hz i 10 Hz 

9 Interwał rejestracji danych w 
pamięci odbiornika  

W przedziale 0,1s - 60s 

W poziomie:  ± 5 mm + 0.5 ppm  10 Dokładność pomiarów 
statycznych W pionie:  ± 10 mm + 1 ppm 

11 Temperatura przechowywania W przedziale od – 40OC do +60OC 
12 Temperatura pracy W przedziale od -30OC do +50OC 
13 Zdalne zarządzanie odbiornikiem Za pomocą przeglądarki internetowej (strona WWW 

odbiornika) 
Dostępność przez przeglądarkę internetową Internet 
Explorer w wersji 6.0 i wyŜszej lub równowaŜną, 
protokół HTTP i HTTPS 

14 Strona WWW odbiornika 

MoŜliwość ustawienia za pomocą strony www 
odbiornika parametrów pracy odbiornika w zakresie 
transmisji danych (konfiguracja strumieni 
obserwacyjnych na odpowiednich portach TCP/IP), 
archiwizowania danych, pełnej kontroli pracy odbiornika 
satelitarnego 
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Lp. Parametr techniczny Minimalne wymagania 

Stały adres IP 
Konfigurowalne porty sieciowe TCP/IP dla protokołów: 
FTP 
MoŜliwość zabezpieczenia hasłem zmian 
konfiguracyjnych odbiornika  
MoŜliwość zdalnej instalacji oprogramowania odbiornika 
(firmware) 
Śledzenie satelitów 15 Wskaźniki pracy na panelu 

odbiornika Stan zasilania podstawowego  
Pyłoszczelna i odporna na działanie wilgoci, minimum 
IP 67 

16 Obudowa 

Odporna na wstrząsy i upadek z wysokości co najmniej 1 
m na twardą powierzchnię 
MoŜliwość zasilania odbiornika z dwóch niezaleŜnych 
źródeł.  
Jako niezaleŜne źródło zasilania moŜe być wykorzystana 
bateria wewnętrzna odbiornika.  
W przypadku jeŜeli odbiornik jest zasilany z dwóch 
niezaleŜnych portów Wykonawca dostarczy dla kaŜdego 
portu zasilającego co najmniej po jednym zasilaczu wraz 
z kablem do podłączenia odbiornika. 
Wtyki zasilaczy zgodne z gniazdami listwy zasilającej 
opisanej w pkt. 7  
Automatyczne przełączanie pomiędzy źródłami zasilania 
przy zachowaniu pełnej funkcjonalności 
Automatyczne włączenie odbiornika przy ponownym 
podłączeniu źródła zasilania, przy zachowaniu ustawień i 
konfiguracji sprzed wystąpienia awarii zasilania bez 
udziału obsługi stacji 

17 Zasilanie 

W wypadku krytycznego spadku napięcia, automatyczne 
wymuszone wyłączenie odbiornika 
Wyprodukowany w roku 2012 18 Inne 

 Wykonawca uzyska zaświadczenie z Centrum 
Obliczeniowego ASG-EUPOS o kompatybilności 
odbiornika z oprogramowaniem obliczeniowym systemu 
ASG-EUPOS. 

19 Dokumentacja Kompletna instrukcja uŜytkownika w języku polskim 
Antena GNSS 

Antena GNSS z kopułą ochronną umoŜliwiająca 
śledzenie satelitów co najmniej z systemów GPS, 
GLONASS, Galileo 

20 Model 

Antena i kopuła zgodna z zaleceniami producenta 
dostarczonego odbiornika 

21 Centrum fazowe  Stabilność centrum fazowego nie gorsza niŜ 1 mm 
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Lp. Parametr techniczny Minimalne wymagania 

22 Kalibracja Absolutna kalibracja centrum fazowego dla danego 
modelu anteny wraz z kopułą zgodna z oznaczeniami 
kalibracyjnymi IGS, NGS 

23 Temperatura pracy Od – 40OC do +60OC 
Zabezpieczenie przed pyłem i wilgocią IP67  
Odporna na wstrząsy i upadek z wysokości co najmniej 1 
m na twardą powierzchnię 

24 Obudowa 

Antena musi mieć moŜliwość zamocowania na gwint 
5/8” 

25 Śledzenie satelitów MoŜliwość śledzenia niskich satelitów od wys. 0° 
Śledzenie na częstotliwościach: L1, L2, L2C, L5 (GPS), 
L1, L2 (GLONASS) 
MoŜliwość śledzenia sygnałów L1, E5, E6 (Galileo) 

26 Wzmocnienie sygnału Co najmniej na poziomie 29 dBi 
27 Kabel antenowy 1) Niskostratny o długości 30 metrów (długość 

dopasowana do warunków instalacji), zakończony 
obustronnie, umoŜliwiający połączenie pomiędzy anteną 
GNSS, a ogranicznikiem przepięć (patrz Tabela nr 3) 
2) Kabel antenowy długości 3 metrów, zakończony 
obustronnie, umoŜliwiający połączenie pomiędzy 
odbiornikiem GNSS, a ogranicznikiem przepięć (patrz 
Tabela nr 3) 

28 Inne Antena wyprodukowana w roku 2012 
29 MontaŜ Wykonawca dostarczy półkę do szafy rack, na której 

zamontowany zostanie odbiornik wraz z modułem 
komunikacyjnym, jeŜeli moduł komunikacyjny nie 
będzie posiadał mocowania rack. 

30 Dokumentacja Kompletna instrukcja uŜytkownika w języku polskim 

2) Moduł komunikacji stacji referencyjnej. 
a) Zamawiający wymaga zastosowania urządzenia (urządzeń) zapewniającego: 

i) zredukowanie ilości miejsc potencjalnych awarii.  
ii) zredukowanie wielkości poboru mocy. 
iii) moŜliwość zamontowania wszystkich elementów modułu komunikacji w szafie 

Rack 19” 
b) Zamawiający przewiduje wyposaŜenie stacji referencyjnych w łącze internetowe 

(łącze zasadnicze i zapasowe o przepustowości co najmniej 512 kbps do centrum 
zarządzania ASG-EUPOS, czteroadresowa podsieć - 1 uŜytkowy adres IP),  

c) Minimalne wymagane parametry techniczne modułu komunikacji zostały wymienione 
w tabeli nr 2:  

Tabela nr 2  Minimalne wymagane parametry techniczne modułu komunikacji 

Lp. Parametr techniczny Opis 
Router / firewall* 

1 Budowa i praca urządzenia Dedykowane rozwiązanie sprzętowe 
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Zintegrowany moduł komunikacji (zawierający ścianę 
ogniową, router oraz filtr zawartości). 
Dedykowany system operacyjny 
System operacyjny czasu rzeczywistego 
System operacyjny nie jest modyfikacją systemu 
ogólnego przeznaczenia 
Składowanie obrazu systemu operacyjnego, polityk oraz 
konfiguracji w pamięci FLASH 
Brak wykorzystania dysków twardych 
Wydajność zapory ogniowej dla ruchu mieszanego 
(róŜne wielkości pakietów) – nie mniej niŜ 90 Mb/s 
Wydajność szyfrowania – niemniej niŜ 40 Mb/s (3DES, 
AES) 
Ilość jednoczesnych sesji – nie mniej niŜ 8000 
Ilość nowych sesji na sekundę – nie mniej niŜ 2800 
Ilość polityk na urządzeniu – nie mniej niŜ 200 
Fizyczne interfejsy sieciowe Ethernet / Fast Ethernet – 
nie mniej niŜ 5 (w tym interfejsy WAN) 

2 Deklarowane wydajności i 
przepustowości (wg producenta) 

Inne fizyczne interfejsy WAN – nie mniej niŜ 1 sztuka 
ADSL 2+ Annex A 
Tryb pracy w warstwie drugiej (transparent) 
Tryb pracy w warstwie trzeciej (router) 
Tryb pracy w warstwie trzeciej (NAT) 
Translacja adresów sieciowych (NAT) 
Translacja adresów portów (PAT) 
NAT/PAT w oparciu o polityki 
Wirtualne IP – nie mniej niŜ 4 
Mapowanie IP – nie mniej niŜ 300 
MoŜliwość grupowania wirtualnych i mapowanych 
adresów IP 

3 
 

Tryby pracy 

Dwa interfejsy WAN (untrust) 
Wykrywanie ataków sieciowych 
Ochrona przeciwko atakom DoS i DDoS 
Ochrona przed atakami wykorzystującymi fragmentację 
pakietów 
Ochrona przed atakami brute force 
Ochrona SYN Cookie 
Ochrona przed zdeformowanymi pakietami 
Głęboka inspekcja firewall’a 
Ochrona przed anomaliami protokołów 
Funkcjonalność antywirusa 

Baza sygnatur antywirusa – co najmniej 200 000 
sygnatur 

4 Firewall, UTM 

Skanowanie protokołów: POP3, HTTP, SMTP, IMAP, 
FTP, IM 
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Funkcjonalność antispyware 

Funkcjonalność anti-adware 
Funkcjonalność anti-keylogger 
Funkcjonalność anti-spam 
Wewnętrzny system filtrowania WWW 

MoŜliwość zintegrowania z zewnętrznym systemem 
filtrowania WWW 
Automatyczne zestawianie tuneli VPN 
Liczba równoczesnych tuneli VPN – nie mniej niŜ 25 
Liczba interfejsów tuneli VPN – nie mniej niŜ 10 

Algorytmy szyfrowania: DES (56 bitów), 3DES (168 
bitów), AES (256-bitów) 
Metody uwierzytelnienia: MD5, SHA-1 
Obsługa kluczy: PSK, IKE, IKEv2 z EAP, PKI (X.509) 
Bezpieczna wymiana kluczy (DH Groups) – 1,2 5 
Przeciwdziałanie atakom reply 
Tunele VPN client-to-site 
L2TP w IPSec 
IPSec NAT Traversal 

5 VPN 

Redundantne bramy VPN 
Wewnętrzna baza uŜytkowników – nie mniej niŜ 100 
uŜytkowników 
MoŜliwość autoryzacji RADIUS, LDAP, RSA SecurID 
Uwierzytelnianie VPN XAUTH 
Uwierzytelnianie oparte o WWW 

6 Uwierzytelnianie uŜytkowników i 
kontrola dostępu 

Uwierzytelnianie 802.1X 

Wysyłanie logów do serwerów syslog – nie mniej niŜ 4 
serwerów 
Wysyłanie komunikatów pocztą elektroniczną – nie 
mniej niŜ 2 adresy email 
Zarządzanie przez SNMP (wersja 2) 
Standardowa lub własna baza MIB 
Śledzenie tras (traceroute) 

7 Rejestrowanie i monitorowanie 

Monitorowanie tuneli VPN 

Maksymalna liczba stref bezpieczeństwa – nie mniej niŜ 
8 
Maksymalna liczba wirtualnych routerów z niezaleŜnymi 
tablicami routingu – nie mniej niŜ 3 

8 Funkcjonalności wirtualne 

Maksymalna liczba sieci VLAN – nie mniej niŜ 10 

MoŜliwość połączenia urządzeń w trybie: 
i. Active/Active dla trybu pracy L3, 

ii. Active/Passive dla trybu L3 i transparent 

9 Funkcje wysokiej dostępności 
(HA) 

Synchronizacja konfiguracji urządzeń 
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Synchronizacja sesji firewalla i VPN 
Przywracanie sesji po zmianach routingu 
Wykrywanie awarii urządzenia 
Wykrywanie niedostępności połączenia 
Uwierzytelnianie nowych członków HA 
Szyfrowanie ruchu HA 
Obsługa protokołów routingu dynamicznego - RIP w 
wersji 2, OSPF, BGP 
Maksymalna ilość instancji BGP – nie mniej niŜ 3 
Maksymalna ilość instancji RIPv1/v2 – nie mniej niŜ 16 

Maksymalna ilość instancji OSPF – nie mniej niŜ 3 

10 

Maksymalna ilość tras statycznych – nie mniej niŜ 1024  

Routing oparty o adres źródłowy 
Routing oparty o polityki 

ECMP (Equal-cost multipath) 

 

Routing 

Multicast 

Statyczne adresy IP 
Klient DHCP 
Klient PPPoE 
Wbudowany serwer DHCP 

11 Zarządzanie adresami IP 

Przekazywanie (relay) DHCP 
 
Obsługa Ŝądań certyfikatów (PKCS #7, PKCS #10) 
Obsługa protokołu SCEP 
Obsługa protokołu OCSP 
Certyfikaty własne (self-signed) 

12 Wsparcie dla PKI 

Wsparcie dla  następujących CA: Verisign, Entrust, 
Baltimore, Microsoft, RSA Keon, DOD PKI, iPlanet 
Zarządzanie przez interfejs linii komend (CLI): port 
konsoli 
Zarządzanie przez interfejs linii komend (CLI): telnet , 
SSH (v1,5; v2.0) 
Zarządzanie przez WebUI: HTTP, HTTS 
Lokalni administratorzy – nie mniej niŜ 20 
Wsparcie dla zewnętrznej bazy administratorów – 
RADIUS, LDAP, SecurID, RSA 
Ograniczenie dostępu do zarządzania urządzeniem tylko 
z określonych sieci – nie mniej niŜ 6 sieci 
ZróŜnicowanie poziomów uprawnień uŜytkowników – 
pełny dostęp, modyfikacja określonych parametrów, 
tylko do odczytu 
Aktualizacja oprogramowania za pomocą: 
TFTP, WebUI, SCP, USB 

13 Administrowanie 

Przywracanie poprzedniej wersji konfiguracji 
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Gwarantowanie przepustowości dla polityk 
Określanie maksymalnej przepustowości dla polityk 

14 Mechanizmy zarządzania ruchem 

Priorytetyzacja wykorzystania pasma 
Podwójny stos IP v4/v6 dla firewalla i VPN 
Tłumaczenie IP v4 do i z IP v6 oraz enkapsulacja 
Detekcja ataków Syn-Cookie, Syn-Proxy DoS 
BGP 
Tryb pracy przeźroczysty 

15 IPv6 

DHCPv6 Relay 
Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia 
wyposaŜonego w licencje na oprogramowanie 
antywirusowe, waŜną co najmniej przez cały okres 
gwarancji urządzenia. 
Urządzenie wyposaŜone w uchwyty do montaŜu w szafie 
RACK 19” 
Zasilanie 230V AC (50 Hz) 

16 Inne 

Urządzenie powinno być wyposaŜone w taką ilość 
pamięci, która pozwala na pełne, poprawne działanie 
oprogramowania antywirusowego oraz jego aktualizację. 

17 Dokumentacja Kompletna instrukcja uŜytkownika w języku polskim 

3) Zasilanie urządzeń stacji referencyjnej 
a) Na potrzeby urządzeń stacji referencyjnej Wykonawca dostarczy listwę zasilającą 

montowaną do szafy rack za pomocą śrub, która umoŜliwi podpięcie wszystkich 
urządzeń stacji referencyjnej. Wykonawca zainstaluje listwę we wskazanym przez 
Zamawiającego miejscu. 

b) Wykonawca podłączy wszystkie urządzenia do listwy, a samą listwę włączy do 
wskazanego przez Zamawiającego urządzenia UPS.  

4) Instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa, minimalne wymagane parametry 
techniczne instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej zostały podane w tabeli nr 4.  

Tabela nr 4  Minimalne wymagane parametry techniczne instalacji odgromowej 

Lp. Parametr techniczny Minimalne wymagania 

Iglica odgromowa o wys. min. 50 cm ponad górną 
pokrywę anteny GNSS 
Wysokość iglicy odgromowej nie moŜe być mniejsza niŜ 
odległość pozioma iglicy do dalszego krańca anteny 

1 Zabezpieczenie anteny GNSS 

Iglica musi zostać podłączona do istniejącej instalacji 
odgromowej budynku 

2 Zabezpieczenie przewodu 
antenowego 

Ogranicznik przepięć zamontowany na przewodzie 
antenowym, niskostratny, zakres częstotliwości 1,2 – 2,0 
GHz, opór maksymalny 50 Ohm. 

5) WyposaŜenie dodatkowe. 
a) Zamawiający wymaga dostarczenia i zainstalowania masztu antenowego (instalacja 

obejmuje równieŜ antenę GNSS oraz przewód antenowy na drodze antena-szafa rack 
odbiornika) zgodnie z zatwierdzonym projektem (patrz ust. 4 lit. b).  
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b) Minimalne wymagane parametry techniczne masztu antenowego oraz sposobu 
przeprowadzenia instalacji przewodu antenowego i anteny zostały zestawione w 
Tabeli nr 5. 

c) Zamawiający wymaga zainstalowania i prawidłowego uziemienia ogranicznika 
przepięć w pobliŜu urządzeń stacji referencyjnej w odległości umoŜliwiającej 
podłączenie odbiornika za pomocą dostarczonego kabla antenowego. W przypadku 
instalacji ogranicznika przepięć na ścianie wymagane jest umieszczenie ogranicznika 
przepięć w skrzynce zabezpieczającej z tworzywa sztucznego. 

Tabela nr 5.  Wymagane parametry techniczne masztu antenowego oraz sposobu 
przeprowadzenia instalacji przewodu antenowego i anteny GNSS 

Lp Parametr Opis 
Zaprojektowany w uzgodnieniu z Zamawiającym 
Wykonany z materiału odpornego na warunki 
atmosferyczne i korozję, np. stal nierdzewna.  
Maszt antenowy musi zostać tak zaprojektowany i 
wykonany, aby zapewniał wieloletnią stabilność anteny 
lepszą niŜ 2 mm względem mocowania masztu. 
O wysokości min. 60 cm ponad górną powierzchnię 
komina, do którego będzie przytwierdzony maszt 

1 Maszt antenowy  

Zabezpieczony przed wpływem warunków 
atmosferycznych (zabezpieczenie antykorozyjne) 

  Mocowanie masztu do komina powinno być 
zabezpieczone przed korozją. 

2 Instalacja anteny GNSS Antena skierowana odpowiednim znacznikiem lub 
wtyczką przewodu antenowego w kierunku północy 
(tolerancja ± 5°) 
Kabel antenowy musi być prowadzony na zewnątrz 
budynku w sztywnych rurkach ochronnych 
przytwierdzonych do elementów konstrukcyjnych lub 
elewacji budynku 
Kabel antenowy wewnątrz budynku powinien być 
poprowadzony w korytku telekomunikacyjnym lub 
innym równowaŜnym elemencie infrastruktury 

3 Instalacja kabla antenowego 

Kabel antenowy powinien być tyak doprowadzony do 
anteny, Ŝeby zabezpieczał antenę GNSS przed 
samoczynnym odkręceniem od masztu antenowego 

4. ZałoŜenie stacji GNSS naleŜy wykonać zgodnie ze standardem technicznym określonym w 
rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; (Dz. U. z dn. 30.03.2012 r. poz. 352). 

5. NiezaleŜnie od standardu określonego w ust. 4 stosować naleŜy przepisy i uregulowania 
zawarte w poniŜszych dokumentach 
1) Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 

193, poz.1287); 
2) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. w 

sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 
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45, poz. 454) wraz ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z dnia 24.01.2001r. (Dz. U. Nr 11, poz. 89); 

3) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. 
w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania 
systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a takŜe ogólnych 
warunków umów o udostępnienie tych baz (Dz. U. nr 78, poz. 837); 

4) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 
r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, 
poz. 1572); 

5) Wytycznych technicznych: 
a) G-1.6 „Przeglądy i konserwacje punktów geodezyjnych, grawimetrycznych i 

magnetycznych”, wydanie pierwsze, GUGiK 1986 r., 
b) G-1.9 „Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów”, wydanie 

drugie zmienione, GUGiK 2002 r; 
6. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy standardem, o których mowa w ust. 4, a 

wytycznymi technicznymi wymienionymi w ust. 5 pkt3, naleŜy kontaktować się z 
Zamawiającym 

II.  Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem 
1. Prace przygotowawcze 

1) Zgłoszenie pracy geodezyjnej i pobranie materiałów geodezyjnych z Centralnego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie; 

2) Wykonanie projektu załoŜenia stacji GNSS jako punktu podstawowej osnowy 
geodezyjnej 2 klasy i przekazanie do zatwierdzenia przez Głównego Geodetę Kraju; 
a) przy sporządzaniu projektu Wykonawca uwzględnieni lokalizację co najmniej 

jednego punktu ekscentrycznego połoŜonego w odległości 0,2-1,0km od punktu 
macierzystego. Podczas projektowania punktu ekscentrycznego naleŜy przewidzieć 
dowiązanie punktu do punktów podstawowej osnowy wysokościowej. W przypadku 
braku bezpośredniej widoczności (wizury) z punktu ekscentrycznego na punkt 
macierzysty (antenę stacji) naleŜy zaprojektować punkt kierunkowy dla punktu 
ekscentrycznego, 

b) Wykonawca zaprojektuje kampanię pomiarową, na podstawie której zostaną 
wyznaczone współrzędne punktu stacji referencyjnej, przy czym: 
i) wyznaczenie odbędzie się w oparciu o punkty podstawowej fundamentalnej 

osnowy geodezyjnej, 
ii)  pomiary powinny być wykonywane co najmniej dwuczęstotliwościowymi 

odbiornikami GNSS, które umoŜliwiają rejestrację sygnałów z co najmniej 
dwóch systemów satelitarnych, 

iii)  pomiar kontrolny winien być na co najmniej 4 najbliŜszych punktach 
podstawowej, bazowej poziomej osnowy geodezyjnej. 

3) Przygotowanie harmonogramu prac wchodzących w zakres zamówienia, przy czym 
prace naleŜy zaplanować na poszczególne miesiące, a harmonogram naleŜy przedłoŜyć 
Zamawiającemu nie później niŜ 7 dni przed rozpoczęciem prac instalacyjnych.  

2. Instalacja urządzeń stacji referencyjnej GNSS 
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1) Instalacja stacji referencyjnej GNSS obejmuje: 
a) wykonanie w uzgodnieniu z Zamawiającym projektu instalacji stacji referencyjnej, 

obejmującego: projekt masztu antenowego, projekt instalacji masztu antenowego w 
miejscu wskazanym przez zamawiającego, projekt instalacji przewodu antenowego, 
projekt zabezpieczenia odgromowego anteny GNSS i sposób jego podłączenia do 
istniejącej instalacji odgromowej, 

b) instalację poszczególnych elementów stacji referencyjnej, w tym: 
i) zainstalowanie masztu i anteny GNSS wraz z kopułą ochronną, 
ii) zainstalowanie zabezpieczenia odgromowego anteny GNSS w postaci iglicy i jej 

podłączenie do istniejącej instalacji odgromowej potwierdzone badaniem 
instalacji przez osobę uprawnioną, 

iii) zainstalowanie przez osobę uprawnioną ogranicznika przepięć na przewodzie 
antenowym zgodnie z projektem i podłączenie do instalacji uziemiającej, 

iv) zainstalowanie odbiornika GNSS oraz modułu komunikacji we wskazanej przez 
zamawiającego szafie rack, podłączenie zasilania i połączenie urządzeń, 

v) przeprowadzenie przewodu antenowego na drodze: antena GNSS – ogranicznik 
przepięć i ogranicznik przepięć – odbiornik GNSS oraz podłączenie przewodu 
antenowego do anteny GNSS, ogranicznika przepięć i odbiornika GNSS, 

vi) podłączenie urządzeń komunikacyjnych stacji referencyjnej do routera 
telekomunikacyjnego z którym zostanie zestawione łącze do Centrum 
Zarządzania ASG-EUPOS 

c) wykonanie opisu technicznego, opisu topograficznego oraz dokumentacji 
fotograficznej obejmującej pełen horyzont (co najmniej cztery zdjęcia w kierunkach 
N, E, S, W, poczynając od kierunku północy - N) w miejscu zainstalowania anteny, 
przygotowanie pliku informacyjnego o stacji tzw. site log zgodnie ze specyfikacją 
IGS. oraz przekazanie zawiadomienia o załoŜeniu punktu właścicielowi 
nieruchomości , 

d) wykonanie dokumentacji powykonawczej z wszystkich przeprowadzonych prac w 
postaci drukowanej (2 egzemplarze) oraz cyfrowej (wersje edytowalne, np. format 
DOC, na nośniku CD-ROM, dodatkowo skany wszelkich dokumentów), 

2) uruchomienie urządzeń stacji referencyjnej, Wykonawca we współpracy z Zamawiającym 
dokona konfiguracji umoŜliwiającej włączenie stacji do sieci ASG-EUPOS. 

3. Dowiązanie geodezyjne stacji GNSS 
1) Po uruchomieniu stacji referencyjnej Wykonawca wyznaczy współrzędne stacji 

referencyjnej z co najmniej dwóch niezaleŜnych dobowych sesji obserwacyjnych w 
nawiązaniu do co najmniej 2 punktów osnowy fundamentalnej. 

2) Wykonawca wykona pomiary testowe na co najmniej 4 wybranych punktach geodezyjnej 
osnowy podstawowej bazowej. 

4. Kameralne opracowanie danych terenowych 

1) Przy opracowaniu wyników obserwacji naleŜy zapewnić moŜliwość: 
a) korzystania z precyzyjnych elementów orbit z poprawką zegara satelity 
b) modelowania warunków atmosferycznych (troposfery i jonosfery) poprzez stosowanie 

modeli aktualnych i zalecanych przez EPN/IGS lub ich wyznaczenie 
c) kontroli zamknięcia figur utworzonych z niezaleŜnych wektorów 
d) Po wyznaczeniu współrzędnych Wykonawca przeprowadzi pomiary kontrolne na co 
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najmniej 4 najbliŜszych punktach geodezyjnej podstawowej osnowy poziomej (w tym 
co najmniej 2 punktach sieci POLREF) i 6 punktach szczegółowej osnowy poziomej. 

e) Pomiary kontrolne powinny zostać wykonane jako pomiary statyczne na statywie w 
sesjach pomiarowych co najmniej 2 godzinnych.  

2) Wykonawca sporządzi i dostarczy operat z wyznaczenia współrzędnych i pomiarów 
kontrolnych, który zawierał będzie co najmniej: 
a) szkic pomierzonych punktów osnowy 
b) Obserwacje w formacie RINEX, które posłuŜyły do wyznaczenia wektorów przy 

wyznaczaniu współrzędnych stacji referencyjnej oraz przy pomiarach testowych 
c) wyniki kontroli zamknięcia figur utworzonych z niezaleŜnych wektorów 
d) wyniki wyrównania pseudo-swobodnego z jednym punktem jako punktem stałym 
e) wyrównanie ścisłe z punktami stacji referencyjnych ASG-EUPOS jako punktami 

stałymi 
f) analizę wyników pomiarów kontrolnych 

5. Włączenie stacji do systemu ASG-EUPOS 
1) Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o zakończeniu instalacji urządzeń 

stacji oraz o wyznaczeniu współrzędnych punktu odniesienia stacji referencyjnej. Do 
informacji Wykonawca dołączy plik informacyjny o stacji tzw. site log zgodny ze 
specyfikacją IGS, który będzie podstawą do włączenia stacji do ASG-EUPOS. 

2) Zamawiający zestawi łącze telekomunikacyjne pomiędzy urządzeniami w centrum 
zarządzającym ASG-EUPOS, a urządzeniami telekomunikacyjnymi w siedzibie 
Zamawiającego oraz przekaŜe informację na temat prawidłowej adresacji i konfiguracji 
urządzeń stacji referencyjnej. 

3) Wykonawca ustawi parametry pracy wszystkich urządzeń stacji referencyjnej zgodnie z 
przekazanymi informacjami. 

6. Wymagania serwisowe 
1) Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na okres 24 miesięcy od daty podpisania 

protokołu odbioru ostatecznego na: 
a) dostarczone urządzenia i akcesoria, 
b) zabezpieczenie antykorozyjne masztu antenowego, 
c) wykonaną instalację odgromową, 
d) wykonaną instalację stacji referencyjnej GNSS. 

2) Dla kaŜdego urządzenia zostanie dostarczona oddzielna podpisana przez Wykonawcę 
karta gwarancyjna. 

3) W trakcie całego okresu gwarancji Wykonawca bezpłatnie dostarczy na nośniku i 
samodzielnie zainstaluje w urządzeniach oprogramowanie wewnętrzne wszystkich 
dostarczonych urządzeń stacji referencyjnej w przypadku pojawiania się nowszych wersji 
tego oprogramowania.  

4) Wykonawca zagwarantuje działanie sprzętu oraz oprogramowania zgodne z 
funkcjonalnościami i parametrami technicznymi opisanymi w SIWZ oraz  instrukcją 
uŜytkownika. 

5) Serwis gwarancyjny wykonywany będzie w miejscu uŜywania produktów. W przypadku 
braku moŜliwości naprawy, dopuszcza się wykonanie czynności serwisowych u 
Wykonawcy. Koszty związane z dostarczeniem sprzętu do serwisu obciąŜają 
Wykonawcę. 

6) Wykonawca zapewni w przypadku awarii któregokolwiek z komponentów systemu: 
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a) usunięcie zgłoszonej awarii w przeciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia. 
b) w przypadku braku moŜliwości usunięcia zgłoszonej awarii, dostarczenie zastępczego 

komponentu  w przeciągu następnego dnia roboczego. 
c) naprawę uszkodzonego komponentu (w przypadku dostarczenia zastępczego 

komponentu) w przeciągu 21 dni od daty zgłoszenia, przy czym w przypadku 
niedokonania naprawy uszkodzonego komponentu w powyŜszym terminie, 
dostarczenie komponentu zastępczego uznaje się za usunięcie awarii o ile komponent 
zastępczy ma parametry techniczne nie gorsze od uszkodzonego. 

7) Zgłaszanie awarii moŜe odbywać się faksem lub e-mailem, przy czym przyjęcie 
zgłoszenia będzie niezwłocznie potwierdzone przez Wykonawcę faksem lub e-mailem. 

8) Okres gwarancji ulega przedłuŜeniu odpowiednio: 
a) w przypadku wymiany elementu – o 24 miesiące, 
b) w przypadku usunięcia zgłoszonych wad – o okres ich usuwania. 

9) Wykonawca wymieni dany egzemplarz sprzętu na wolny od wad w przypadku, gdy po 
trzech naprawach tego samego elementu sprzęt nie będzie w pełni sprawny. 

7. Przeszkolenie pracowników 
1) Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego lub osób wskazanych przez 

Zamawiającego (w ilości nie większej niŜ 6 osób) z zakresu konfiguracji i obsługi 
urządzeń stacji referencyjnej dostarczonych w niniejszym Zamówieniu, podczas którego 
wszelkie materiały szkoleniowe zostaną udostępnione w formie drukowanej uczestnikom 
szkolenia. 

2) Wykonawca dostarczy imienne certyfikaty dla uczestników szkolenia oraz przygotuje dla 
zamawiającego zbiorczą listę przeszkolonych osób. 

III. Dokumentacja techniczna  
1) Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczną z wykonanych prac w 2 egzemplarzach 

w postaci elektronicznej oraz 2 egzemplarzach w postaci papierowej, która będzie 
zawierała co najmniej: 
a) Projekt załoŜenia punktu osnowy podstawowej opisany w II 1.2 
b) Raport z instalacji urządzeń stacji referencyjnej wraz z dokumentacją fotograficzną. 
c) Operat techniczny z wyznaczenia współrzędnych stacji referencyjnej i pomiarów 

kontrolnych 
d) Raport z włączenia stacji referencyjnej do systemu ASG-EUPOS 
e) Raport z przeszkolenia pracowników wraz z listą przeszkolonych osób 

2) W przypadku wystąpienia pomyłek, błędów merytorycznych w dostarczonej 
dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie do 7 dni od daty 
zgłoszenia. 

 
IV.  Kontrola i odbiór prac 

1. Wykonanie prac podlegać będzie kontroli w częściach, po wykonaniu kaŜdego z etapów 
(części?), zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem wykonania 
prac. 

2. Kontrola będzie prowadzona po upływie tygodnia od zakończenie danego etapu, do 
kontroli Wykonawca przedstawi kompletną dokumentację z wykonanych prac. 

3. Z kaŜdej kontroli sporządzany będzie protokół przejściowy odbioru zawierający w 
szczególności wykaz i termin usunięcia usterek. 



ZNAK SPRAWY: ON.272.15.2012  
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

34 
STAROSTWO  POWIATOWE 

Pl. Kazimierza Wielkiego 2 
98 – 300   WIELUŃ 

 

4. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia w następujący sposób: 
5. przeprowadzenie odbioru ilościowego urządzeń potwierdzonego protokołem 

przejściowym odbioru, 
6. przeprowadzenie odbioru instalacji stacji referencyjnej wraz z dokumentacją 

powykonawczą potwierdzonego protokołem przejściowym odbioru, 
7. przeprowadzenie odbioru stacji GNSS, po przetestowaniu prawidłowego działania stacji 

referencyjnej, wyznaczeniu współrzędnych i przeprowadzenie pomiarów testowych i 
przeszkoleniu pracowników, potwierdzonego protokołem przejściowym odbioru.  

8. Zamawiający wyznaczy termin odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia nie później 
niŜ 14 dni od momentu odbioru stacji referencyjnej i dokumentacji powykonawczej.  
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Załącznik Nr 5 do siwz 
 

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:  

Dostawa i zainstalowanie stacji referencyjnej GNSS w Wieluniu. 

przedstawiamy wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców: 

 
 

Nazwa przedsięwzięcia 
 

Całkowita  
wartość 

Termin  
realizacji 

(rok) 

Nazwa  
zleceniodawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

NaleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe ww. usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane naleŜycie. 

UWAGA: Jeśli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezaleŜnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. 
przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 

Miejscowość...................................., dnia ................... 2012r. 

 

……………………………………………… 

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego 
upełnomocnionego przedstawiciela) 


