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Rozdział 1. Informacja o Zamawiającym. 
 

Miasto Stołeczne Warszawa, z siedzibą: 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, zwanym dalej 
„Zamawiającym”, który reprezentuje: 

a) Pani Emilia Lenartowicz – Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa, działająca na podstawie 
pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 08.04.2020 r. znak GP-OR.0052.1337.2020. 

b) Pani Ewa Morawska-Sochacka p.o. Zastępcy Dyrektora Zarządu Mienia Skarbu Państwa, działająca na 
podstawie pełnomocnictwa nr WKP.012.26.2020.DOS z dnia 21.04.2020 r. udzielonego przez: 
Panią Emilię Lenartowicz – Dyrektora Zarządu Mienia Skarbu Państwa, z siedzibą  
w Warszawie przy ul. Prosta 69 00-838 Warszawa       
 NIP:525-22-48-481  
 

Rozdział  2. Kontakt Zamawiającego z Wykonawcami oraz Wykonawców  z  Zamawiającym. 
 
2.1 W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być 
przekazywane przez Strony wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu wskazanych poniżej (pkt. 2.2) środków 
komunikacji elektronicznej. Inna forma komunikacji np. poczta, kurier, faks itp. jest niedopuszczalna. 

2.2 Korespondencję do Zamawiającego przy użyciu  https://zmsp.eb2b.com.pl/ oraz poczty 
elektronicznej  zmsp@zmsp.org.pl 
2.3  Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:  

 
1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 
imię nazwisko: Aneta Czapla tel. (22) 551-21-58 
oraz Beta Pyśk tel. (22) 551-21-93 
 
2) w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych: 
imię i nazwisko: Zbigniew Małkowski tel. (22) 551-21-80  
oraz  
Paweł Piekut (22) 551-21-82 

 

Rozdział 3. Treść zapytań wraz wyjaśnieniami, postanowienia, będą zamieszczone na stronie 
internetowej  http://zmsp.warszawa.pl/    oraz   https://zmsp.eb2b.com.pl/ 

 
Rozdział 4. Tryb udzielania zamówienia. Informacje ogólne. 
 
1. Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy,  w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1   ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej 
ustawą.  

2. Informacje wymagane przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zawiera załącznik nr 5 do SWZ. Wykonawca przystępując 
do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających 
dane osobowe oraz do poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą 
podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu.  

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z 

https://zmsp.eb2b.com.pl/
http://zmsp.warszawa.pl/
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przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeśli Wykonawca nie dopełni 
obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie 
tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako 
niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 
Rozdział  5. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
5.1. Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji 
lub ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego, bądź przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych (lub ich części)  położonych na terenie m.st. 
Warszawy, stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy oraz 
potwierdzanie ich aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia. 
 
Łączna ilość nieruchomości –  250 sztuk. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wymiany wskazanych nieruchomości, w przypadku wystąpienia 
zmian w stanie prawnym  uzasadniających odstąpienie od sporządzenia wyceny danej nieruchomości. 
 
Szczegółowe oznaczenie nieruchomości wchodzących w skład poszczególnych części 
opisane zostanie w załączniku do umowy.  
Operaty szacunkowe będą realizowane na podstawie jednostkowych zleceń.  
 
5.2. Termin wykonania usługi ustala się na 120 dni od daty podpisania umowy. 
 
5.3. Operaty szacunkowe muszą być wykonane zgodnie z: 

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.  z 2021 r. poz. 1899 ze 
zm.) 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości   i 
sporządzania operatu szacunkowego (tj. Dz. U. z 2021 r.,  poz.555) 

3. Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964 r. (tj. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1740) 
4. innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

5.4. Operaty szacunkowe powinny zawierać w szczególności : 
a) szczegółowy opis stanu prawnego nieruchomości wycenianej, w tym informacje wymagane 

przepisami art. 154 ust. 2 ugn, 
b) informację o celu na jaki nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste potwierdzona 

stosownym dokumentem, 
c) zestawienie transakcji nieruchomości przyjętych do porównań, z podaniem numeru działki, 

powierzchni  i  obrębu, 
d) zdjęcia wycenianej nieruchomości, 
e) szkic z mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami nieruchomości wycenianej, 
f) protokół z wizji lokalnej wycenianej nieruchomości, 
g) notatka z informacji z ewidencji gruntów dotyczącą wycenianej nieruchomości gruntowej, 
h) informację z badania księgi wieczystej prowadzonej dla wycenianej nieruchomości w szczególności  

z działu III, 
i) inne treści wymagane Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny Wyd. PFSRM – Standard KSWP 
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Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu 1 egzemplarz operatu szacunkowego w formie 
drukowanej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (PDF) na nośniku – płyta CD 

 
 

5.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w 
Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 oraz załączniku nr 4 opis 
przedmiotu zamówienia do SWZ. 

 

5.6. Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia: 
 71319000-7 - Usługi biegłych. 

5.7. Zamawiający zastrzega obowiązek samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
Rozdział  6. Oferty wariantowe/częściowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

   Zamawiający informuje, że nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Rozdział 7. Termin wykonania zamówienia. 
 

Rozpoczęcie wykonania usługi nastąpi od dnia podpisania umowy na okres 120 dni. 
 
Rozdział  8. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu. 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące:  
 
1.1  Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
 o ile wynika to z odrębnych przepisów  polegającej na:  

1) Posiadają uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości zgodnie z 
obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

 
1.2  Zdolności technicznej polegającej na:  

Wykonawca  przystępujący do przetargu zobowiązana jest posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie 

oraz dysponować potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonywania zamówienia, co musi 

być udokumentowane ( przedłożyć referencje) wykonaniem: 

- co najmniej 100 wycen nieruchomości gruntowych dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie 

wieczyste w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca 

wykonania oraz z załączeniem referencji uzyskanych w latach ubiegłych od Zamawiających 

potwierdzających należyte wykonanie wycen.  

 
Rozdział 9. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu                                      

z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 13 kwietnia 2022 
r. poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z 
zapisami załącznika nr. 2 do SIWZ.  
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Rozdział  10. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 
będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i 
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, a także 
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 
 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: 
„Platforma”) pod adresem: https://zmsp.eb2b.com.pl/  

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie  
i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin 
Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym 
https://zmsp.eb2b.com.pl/user/terms. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w 
Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz 
uznaje go za wiążący. 

5. Instrukcja korzystania z Platformy: 
5.1. w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” wykonawca wybiera niniejsze 
postępowanie oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału    w postępowaniu” przechodzi 
odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy wykonawca nie posiada konta na 
Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta na 
Platformie; 
5.2. po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną 
(e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego 
konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do 24h (8h roboczych). 
5.3. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy.  
Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie 
akceptowane przez Platformę; 
5.4. w zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja 
postępowania (SWZ oraz pozostałe dokumenty). Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na 
wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników 
jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki 
organizatora”. 

6. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: 
6.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej  
niż 4 mb/s, 
6.2. komputer klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel 
IV 2,4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze 
wersje, 
6.3. zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet 
Explorer minimalnie wersja 11.0. 
6.4.  włączona obsługa JavaScript, 
6.5. zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat 
Reader dla plików w formacie .pdf). 

7. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako 
załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych 

https://zmsp.eb2b.com.pl/
https://zmsp.eb2b.com.pl/user/terms
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użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”. 
Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze  
do 100 MB.  
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów  
lub oświadczeń składające się na ofertę, składane są przez wykonawcę przy użyciu zakładki 
„Załączniki” w trakcie etapu składania ofert/wniosków. 
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń składane przez wykonawcę po złożeniu ofert (np. na wezwanie zamawiającego), 
składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”. 
Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wnioski o przeprowadzenie wizji  
lokalnej itp., także składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”. 

8. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych  
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
570 z późn. zm.), tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych 
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 
2017 r. poz. 2247) – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt., xades. 
Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf. 

9. Zalecenia zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 
9.1. odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 
-       dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES, 
-       dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES. 

9.2. odnośnie podpisu osobistego: 

-       dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony), 
-       dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub 

otaczającym. 
9.3. odnośnie podpisu zaufanego: 

-       wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu „xml”. 
10. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich 

wczytania do Platformy. 
11. Informacja na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i 

oznaczania czasu odbioru danych: 
11.1. szyfrowanie za pomocą protokołu TLS; 
11.2. formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8; 
11.3. wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej 
części sekundy; 
11.4. pliki oferty wczytane przez wykonawcę na Platformę i zapisane, widoczne są  
w Platformie jako zaszyfrowane, możliwość otwarcia plików dostępna jest dopiero po 
odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert; 
11.5.oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu 
elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w 
kolumnie „Data przesłania”. 

12. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 
12.1. w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 
imię nazwisko: Aneta Czapla tel. (22) 551-21-58 oraz   
Beta Pyśk tel. (22) 551-21-93 
12.2.  w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych: 
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imię i nazwisko: Paweł Piekut tel. (22) 551-21-82 oraz  
Zbigniew Małkowski tel. (22) 551-21-80 

 
Rozdział  11. Termin związania z ofertą 
 

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, 
jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu 
związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
2. Termin związania ofertą do 28.08.2022r.  
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, 
o którym mowa w pkt. 2, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie 
do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 
dłuższy niż 30 dni. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 
Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium 
Brak wymagań 
 
Rozdział  13. Opis sposobu przygotowywania ofert i złożenia oświadczenia.  

 
1. Treść Oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ. 
 
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę, która sporządzona się w języku polskim, pod rygorem 
nieważności, na podstawie wzoru załącznik nr 1 do SWZ.  
 
3. Na Ofertę składa się: 
 
Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje 
pełnomocnik lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania ofert. (jeśli dotyczy). 
 
Oferta – wypełniona na Platformie Zakupowej ZMSP https://zmsp.eb2b.com.pl/ załącznik nr 1 do SIWZ. 
 
Do oferty dołącza się: 
 
3.1. oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 13 kwietnia 2022 r. poz. 835) o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. zgodne ze wzorem zawartym w 
załączniku nr 2 do SWZ. 
3.2. referencje dotyczące wykonania co najmniej 100 wycen nieruchomości gruntowych dla potrzeb 

aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

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

daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem referencji uzyskanych w latach ubiegłych od Zamawiających 

potwierdzających należyte wykonanie wycen.  

 
 
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do Oferty oświadczenie,                     

o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane i usługi  wykonają 
poszczególni Wykonawcy. 

https://zmsp.eb2b.com.pl/
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5. W celu potwierdzenia, że osoby lub osoba jest uprawniona do złożenia Oferty Wykonawcy,                             

w rozumieniu przepisów ustawy i postanowień SWZ, Zamawiający żąda złożenia w formie 
elektronicznej: 
 
6.1. dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. odpisu lub informacji z 
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 
innego właściwego rejestru (Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia takich dokumentów, jeżeli 
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 
Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów);   
6.2.  pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 
Wykonawcy (jeżeli umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt. 
6.1.) w przypadku osoby działającej w imieniu Wykonawcy;  
6.3.  postanowienie pkt 6.2. stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę w sposób 

określony zgodnie z Regulaminem Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym 

https://zmsp.eb2b.com.pl/user/terms .  

 
Rozdział  14. Sposób oraz termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert. 
 
1. Miejsce składania ofert:  Platforma Zakupowa ZMSP https://zmsp.eb2b.com.pl/ 
2. Termin składania ofert: do dnia 29.07.2022 r. do godz. 11:00 
3. Termin otwarcia ofert: dnia 29.07.2022 r. o godz. 11:05 
4. Zamawiający, przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje dotyczące:  
 
5.1.  nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc 
zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte,  
5.2.  cen zawartych w ofertach.   
 
Rozdz. 15. Sposób obliczenia ceny. Informacja dotycząca walut obcych. 
 
1. Wykonawca określi cenę w „Ofercie ” na Platformie Zakupowej ZMSP zawierającym wyodrębnione 

miejsce na informacje dotyczące ceny ofert.  
2. Cenę brutto oferty należy wpisać  w „ Ofercie ”, zgodnie z poniższym sposobem:  

2.1. Podstawą do ustalenia ceny Oferty stanowić będzie  cena brutto za wykonanie całego 
przedmiotu zamówienia oraz warunki i obowiązki określone Projektowanych postanowieniach 
umowy, stanowiących załącznik Nr 4 do SWZ. 
2.2. Cena Oferty ma stanowić kwotę łącznego wynagrodzenia, jaką Wykonawca chce uzyskać za 
wykonanie całego przedmiotu zamówienia.  

3. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny, Zamawiający dolicza do przedstawionej w 
tej Ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca w 
„Uszczegółowieniu Formularza ofertowego” (wzór w załączniku nr 1 pkt. 2  do SWZ) ma obowiązek:   

https://zmsp.eb2b.com.pl/user/terms
https://oneplace.marketplanet.pl/
https://zmsp.eb2b.com.pl/
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3.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego,   

3.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,   

3.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez 
kwoty podatku;  

3.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 
zastosowanie.  

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia 
między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.  

5. Cena oferty ma być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza, to znaczy z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku.  

6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie i 
uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek, w następujący sposób: 
6.1.  w przypadku, gdy Wykonawca poda cenę Oferty, wartości brutto z dokładnością większą niż do 
dwóch miejsc po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego zaokrąglenia, Zamawiający dokona 
przeliczenia podanych w Ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku stosując następującą zasadę: 
podane w Ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 
0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zostaną zaokrąglone do 1 grosza, 
6.2. w przypadku, gdy Cena brutto oferty w „Uszczegółowieniu Formularza ofertowego" nie 
odpowiada Cenie brutto oferty podanej w „Oferta – Formularz ofertowy”, Zamawiający przyjmie, że 
prawidłowo podana jest wartość brutto w „Uszczegółowieniu Formularza ofertowego”.  

7. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet 
wykonania zamówienia.  
 

Rozdział  16. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty. 
 
I.  Oceniane będą wyłącznie Oferty nie odrzucone.  
II. Przy wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami:  
- cena brutto (C) – waga 60 pkt. 
- gwarancji jakości (niewadliwości)(*) przedmiotu zamówienia od dnia pisemnego potwierdzenia 
w protokole zdawczo–odbiorczym odbioru przedmiotu zamówienia  na okres:  1 roku 20 pkt., 2 lat 
30 pkt., 3 lat 40 pkt.         
 
 
(*) Gwarancja jakości polega na odpowiedzialności z tytułu gwarancji co do jakości sporządzonego operatu.  
 Wadliwość operatu należy tu rozumieć jako  posiadanie cechy  (lub jej braku), która zmniejsza jego użyteczność ze względu na określony w 
operacie cel sporządzenia.  
Przesłanką odpowiedzialności w tym przypadku jest ujawnienie się wady przed upływem okresu gwarancyjnego . 
 
Ochrona uprawnionego polega na przywróceniu kupującemu możliwości normalnego korzystania z rzeczy objętej gwarancją  lub naprawienie 
wyrządzonej szkody. Ponadto, w przypadku wydania w okresie gwarancji negatywnej oceny przez organizację zawodową 
rzeczoznawców majątkowych -  zapłata odszkodowana przewidzianego umową. 
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1. Kryterium - Cena 60% - będzie oceniane na podstawie ceny brutto przedmiotu 
zamówienia zawartej w ofercie, a ilość punktów obliczana będzie według 
poniższego wzoru: 
                            Cp min 

Qc =        ─── · 60% 
                             Cpi    

 
Gdzie: 

Qc — liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena" 

Cp min — najniższa cena brutto zaoferowana w postępowaniu  

Cpi — cena brutto zawarta w ocenianej ofercie 

2. Kryterium – gwarancja jakości (niewadliwości) maksymalnie 40 pkt. Qmg 
Kryterium Qmg Liczba punktów 

gwarancji jakości (niewadliwości)(*) 
przedmiotu zamówienia od dnia 
pisemnego potwierdzenia w protokole 
zdawczo–odbiorczym odbioru przedmiotu 
zamówienia  na okres: 1roku 

20 pkt. 

gwarancji jakości (niewadliwości)(*) 

przedmiotu zamówienia od dnia 

pisemnego potwierdzenia w protokole 

zdawczo–odbiorczym odbioru przedmiotu 

zamówienia  na okres: 2 lat 

30 pkt. 

gwarancji jakości (niewadliwości)(*) 

przedmiotu zamówienia od dnia 

pisemnego potwierdzenia w protokole 

zdawczo–odbiorczym odbioru przedmiotu 

zamówienia  na okres: 3 lat 

40 pkt. 

III. Sposób oceny ofert 
 
Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów uznana zostanie za 
najkorzystniejszą. 
Ocena ogólna poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o poniższą 
formułę: 

Qc  +  Qmg =  Qs  

gdzie: 

Qs -  oznacza łączną oceną jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach    

Qc -  liczba punktów uzyskanych w kryterium „ Cena" 

Qmg - liczba punktów uzyskanych w kryterium gwarancji jakości (niewadliwości)(*) 

przedmiotu zamówienia od dnia pisemnego potwierdzenia w protokole zdawczo  –

odbiorczym odbioru przedmiotu zamówienia . 
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Rozdział  17. Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy ws. zamówienia publicznego. 
 
1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania, poprzez Platformę Zakupową 

ZMSP.   
2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze Umowę o wykonanie zamówienia, w 

terminie 5 dni od dnia wyboru Wykonawcy. 
3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania 

Umowy w sposób podany w pkt. 1.  
4. Jeżeli zostanie wybrana Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może zażądać przed podpisaniem Umowy kopii umowy 
regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści 
powyższej umowy powinny w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres 
współuczestnictwa i podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu 
zamówienia.  

5.  Przed zawarciem Umowy, wybrany Wykonawca w szczególności:  

5.2. przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści Umowy, 

np.  imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę 

przy podpisaniu umowy, koordynacji itp.;   

5.3. przekaże wszelkie informacje, oświadczenia lub dokumenty istotne dla określenia 

skutków na gruncie rozliczeń publicznoprawnych;  

 
Rozdział  18. Projektowanie postanowienia umowy ws. zamówienia publicznego. 
 
1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projektowanych 
postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ, które zostaną 
wprowadzone do treści  tej umowy.   

2. Projektowane postanowienia umowy przed zawarciem zostaną uzupełnione                                  
o niezbędne informacje dotyczące w szczególności danych Wykonawcy, 
wynagrodzenia Wykonawcy, formy zabezpieczenie należytego wykonania umowy                       
i innych niezbędnych do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 
Rozdział  19. Postanowienia końcowe. 
 
1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
2. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
3. Przywołane w SWZ załączniki stanowią jej integralną część i są udostępnione przez 

Zamawiającego w wersji edytowalnej.   
Wykaz załączników do SWZ:  

załącznik nr 1 – Oferta.  

załącznik nr 2 – Oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 13 
kwietnia 2022 r. poz. 835) 

załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy. 

załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia  

załącznik nr 5 – Informacje dla Wykonawców dot. przetwarzania danych osobowych                                   
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego przez ZMSP. 


