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I.271.13.2020           

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Białobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi 

tel. (48) 386 30 10, fax. (48) 386 30 11 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp., w trybie przetargu 

nieograniczonego 

na dostawę oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu  
pn. „Portal e-mieszkańca” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, w ramach osi priorytetowej II „wzrost e-potencjału Mazowsza”, działania 2.1 „e-
usługi”, poddziałania 2.1.1 „e-usługi dla Mazowsza”, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 

Rodzaj zamówienia: dostawa 
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Gmina Białobrzegi, 26-800 Białobrzegi, ul. Plac Zygmunta Starego 9, tel. (0-48) 613 24-72, fax.  
(0-48) 613 24-72 wew. 11, REGON : 670223304, NIP : 798-14-58-304, adres strony internetowej: 
www.białobrzegi.pl 

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku. 

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  

- w zakresie dotyczącym spraw proceduralnych: Przemysław Woźniak – Naczelnik Wydziału Inwestycji, tel. 
48 386 30 24, e-mail: p.wozniak@bialobrzegi.pl  

- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Sławomir Bielecki – Sekretarz Miasta i Gminy Białobrzegi, 
tel. 48 386 30 16, e-mail: s.bielecki@bialobrzegi.pl  

3. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 

lub dokumentów 

3.1 Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazywane są w formie faksu lub 

drogą elektroniczną z zastrzeżeniem postanowień pkt 3.3 SIWZ, przy czym zawsze dopuszczalna jest 

forma pisemna. 

3.2 Jeżeli informacje, o których mowa powyżej przekazywane są faksem lub drogą mailową, każda ze stron 

na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3.3 Forma pisemna wymagana jest dla złożenia lub wycofania oferty, bądź jej zmiany.  

3.4 Adres do korespondencji: Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi z siedzibą 26-800 Białobrzegi, Plac Zygmunta 

Starego 9 

4. Oznaczenie postępowania 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: I.271.13.2020  Wykonawcy 
winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  
na podstawie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp., poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu  

pn. „Portal e-mieszkańca” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 

ramach osi priorytetowej II „wzrost e-potencjału Mazowsza”, działania 2.1 „e-usługi”, poddziałania 2.1.1 

„e-usługi dla Mazowsza”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 

3. Informacje dodatkowe:  
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1) tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 

towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o 

których mowa w Ustawie, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod 

warunkiem, że zapewnią uzyskanie nie gorszych parametrów technicznych. Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu, tj. 

uruchomienia e-usług w oparciu o zintegrowane systemy informatyczne, 

2) Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie 

z postanowieniami niniejszej SIWZ, zapisami złożonej oferty, dokumentacją i wymaganiami 

wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, standardów i norm oraz etyką zawodową i 

ustalonymi zwyczajami.  

3) w przypadku wprowadzenia przez producenta nowej wersji Oprogramowania, Zamawiający 

dopuszcza zmianę wersji Oprogramowania pod warunkiem, że nowa wersja spełnia wymagania 

określone w SIWZ.  

4) w przypadku zakończenia wytwarzania Oprogramowania objętego Umową lub wycofania go z 

produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający dopuszcza zmianę 

polegającą na dostarczeniu produktu zastępczego o parametrach spełniających wymagania 

określone w SIWZ.  

5) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego Oprogramowania 

Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, 

spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w SIWZ dla produktu zastępowanego, 

rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę  

w związku z ujawnieniem wad.  

6) Wykonawca zobowiązuje się do posiadania odpowiednich umów ubezpieczeniowych  

z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 

odpowiedzialności cywilnej, przez cały czas wykonywania prac do czasu odbioru końcowego. 

4. Ponieważ zamówienie, mimo że jest dostawą w rozumieniu Pzp obejmuje również usługi (wdrożenie, 

serwis itp.) Zamawiający, w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: usługi pomocy technicznej i serwisowej.  

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  

7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

10. Termin wykonania zamówienia: 150 dni od dnia podpisania umowy, w tym: 

1) Etap 1 –  Wykonanie Analizy Przedwdrożeniowej dla oprogramowania  zgodnie z wymaganiami opisanymi 
w SOPZ - 30 dni od daty zawarcia Umowy, 
Etap 2 –  Dostawa i wdrożenie Systemu do realizacji e-usług i funkcjonowania Systemu  
w zakresie back office i front office wraz z przeprowadzeniem instruktaży stanowiskowych -  
145 dni od daty zawarcia Umowy. 

11. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

CPV:  
48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne  
48.42.20.00-2 Zestawy pakietów oprogramowania  
48.44.20.00-8 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych  
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48.60.00.00-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne  
72.00.00.00-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,         internetowe 
i wsparcia  
72.21.10.00-7 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika  
72.26.30.00-6 Usługi wdrażania oprogramowania  
72.25.32.00-5 Usługi w zakresie wsparcia systemu  

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1. Nie podlegają wykluczeniu:  

Oceny spełniania w/w warunku, zamawiający dokona na podstawie złożonego oświadczenia, o 
którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy, który został dołączony do materiałów przetargowych.  

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:  

2.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów.  

Zamawiający nie określa w/w warunku.  

2.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

 

W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby:  

a) Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności 

gospodarczej i w zakresie realizowanym w ramach niniejszego postępowania  

w wysokości minimum 300.000,00 zł.  

2.3 Zdolności technicznej lub zawodowej 

W zakresie warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:  

a) wykazał, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej pięć zamówień o wartości 

co najmniej 350.000,00 zł brutto każde, obejmujące uruchomienie internetowego systemu obsługi 

mieszkańca obejmującego zintegrowane rozwiązania klasy back-office i front office, w tym dwa 

zamówienia obejmujące integrację wdrożonego oprogramowania z Platformą ePUAP oraz 

uruchomieniem e-usług o stopniu dojrzałości co najmniej 4 poziomu.  

Wykonawca zobowiązany jest do podania ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  
i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie z 
Załącznikiem nr 4 do SIWZ. 

b) Wykazał, że będzie dysponował do realizacji zamówienia osobami umożliwiającymi realizację 

zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. co najmniej:  

i. Kierownikiem Zespołu Wykonawcy posiadającym: 

- wykształcenie wyższe, 

 - aktualny certyfikat PRINCE2 Practicioner, 

- doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  

w roli kierownika zespołu, w realizacji 3 zakończonych i odebranych usług informatycznych 
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obejmujących uruchomienie internetowego systemu obsługi mieszkańca obejmującego 

zintegrowane rozwiązania klasy back-office i front office,  

w tym jedno zamówienia obejmujące integrację wdrożonego oprogramowania  

z Platformą ePUAP oraz uruchomieniem e-usług o stopniu dojrzałości co najmniej 4 poziomu. 

 

ii. Głównym Architektem Systemu posiadającym: 

- wykształcenie wyższe, 

 - doświadczenie w projektowaniu architektury systemów teleinformatycznych, w tym udział 

na stanowisku głównego architekta/projektanta systemów informatycznych  

w co najmniej 2 (dwóch) zakończonych i odebranych zamówieniach (projektach), 

obejmującym integrację wdrożonego oprogramowania z Platformą ePUAP oraz 

uruchomieniem e-usług o stopniu dojrzałości co najmniej 4 poziomu. 

iii. Wdrożeniowcem posiadającym: 

- doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, polegające na wykonywaniu  prac wdrożeniowych, w co najmniej 2 (dwóch) projektach 

informatycznych, obejmujących uruchomienie internetowego systemu obsługi mieszkańca 

obejmującego zintegrowane rozwiązania klasy back-office i front office, w tym dwa 

zamówienia obejmujące integrację wdrożonego oprogramowania z Platformą ePUAP oraz 

uruchomieniem e-usług o stopniu dojrzałości co najmniej 4 poziomu. 

iv. Testerem posiadającym: 

- co najmniej 2 – letnie (dwuletnie) doświadczenie zawodowe w zakresie testowania aplikacji 

oraz znajomość procedur, metod i narzędzi testowych dla systemów informatycznych;  

- aktualny certyfikat potwierdzający wiedzę z zakresu organizacji i realizacji procesu testowego 

np. ISTQB lub ISEB na poziomie co najmniej podstawowym lub równoważnym; 

- doświadczenie  polegające na  udziale w roli testera lub specjalisty ds. testów  

w co najmniej 2 (dwóch) projektach informatycznych związanych z uruchomieniem 

internetowego systemu obsługi mieszkańca obejmującego zintegrowane rozwiązania klasy 

back-office i front office. 

Wszystkie osoby, o których mowa powyżej, powinny biegle posługiwać się językiem polskim (w mowie i piśmie), 
w przeciwnym wypadku Wykonawca musi zapewnić tłumacza zapewniającego stałe tłumaczenie dla potrzeb 
realizacji zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza łączenia w/w funkcji przez jedną osobę. 

W celu potwierdzenia spełnienia wymagań Wykonawca musi wypełnić Załącznik nr 5. 

3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wg 

zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie treści oświadczeń i dokumentów wskazanych w rozdziale V SIWZ. 

4. Zamawiający, na mocy art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp., najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu  

z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych. 

6.1. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 5 wystąpi 

wyłącznie w przypadku kiedy:  
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a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;  

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.;  

c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;  

d) z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne 

podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia;  

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

e) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że 

za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

f) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 

o którym mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

− zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

− zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w ust.5. 

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej). W takim 

przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie  

z pełnomocnikiem. 

7. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy dotyczące 

wykonawców, tj. każdy z Wykonawców oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.  

8. Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa ust. 2 pkt 2.2  niniejszego rozdziału winien spełniać co 

najmniej jeden z Wykonawców, zaś warunek, o którym mowa ust. 2 pkt 2.3 niniejszego rozdziału winien 

spełniać co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

publiczne. Konieczność spełnienia  warunku o którym mowa ust. 2 pkt 2.3 niniejszego rozdziału odnosi się do 

konsorcjum jako całości, nie do jego poszczególnych członków. 



 

 
Adres: Plac Zygmunta Starego 9                   NIP 798 14 58 304 

  26-800 Białobrzegi            REGON 670223304 

 woj. mazowieckie             http://www.bialobrzegi.pl  

tel./fax 48 386 30 00           e-mail:bialobrzegi@bialobrzegi.pl 

 
 
 

7 

9. W przypadku, gdy oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, warunkiem zawarcia umowy z Zamawiającym jest 

spełnienie następujących wymagań Zamawiającego: 

a) Wykonawcy przedłożą umowę regulującą ich współpracę; 

b) umowa winna być zawarta na okres realizacji całości zamówienia i nie może być rozwiązana 

przed upływem terminu realizacji zamówienia; 

c) Wykonawcy występujący wspólnie ponosić będą solidarną odpowiedzialność  

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

10. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 

a) którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2, 

b) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia określone  

w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp. 

11. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt. 1,4 i 

8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne  

za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 

organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 

zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

12. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w ust. 11 powyżej. 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, ORAZ SPEŁNIANIE PRZEZ 

OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO, A TAKŻE WYKAZ 

POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW I DODATKOWE INFORMACJE 

1. Oferta powinna składać się z: 

1) wypełnionego Formularza oferty - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ; 

2) wypełnionego Formularza cenowego – wg wzoru określonego w Załączniku nr 1a do SIWZ; 

3) oryginału potwierdzenia wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej,  

a dopuszczalnej  zgodnie z opisem w rozdziale VII SIWZ;  

4) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne  

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do 

SIWZ; 

5) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z  

określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ; 

6) Wraz z ofertą Wykonawca składa pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje   

pełnomocnik. 
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Jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty - zostaną podpisane przez osobę albo  
osoby działające na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa 
na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do 
podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą  
w oryginale lub notarialnie  poświadczonej kopii. Do pełnomocnictwa należy załączyć 
dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do 
reprezentowania Wykonawcy w dacie  udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w 
szczególności przez załączenie odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji 
odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 
ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r, o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1500 z pózn. zm.) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej zgodnie z art, 38 ust, 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 
z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168, z późn. zm.).  

7) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach  

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 

zamówienie,  będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,  

w szczególności przedstawiając  zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby  realizacji zamówienia; 

Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje:    

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;    

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego;    

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;    

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, osób lub sytuacji ekonomicznej, 

zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

Uwaga!  

Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22a ust. I ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach,  

o których mowa w ust. 1. pkt. 3 i 4.  

8) Każdy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dysków przenośnych (dysk główny 

i dysk zapasowy), stanowiących próbkę oferowanych dostaw. Próbka  

ta stanowić będzie element treści oferty i nie będzie podlegała uzupełnieniu na mocy art. 26 ust. 

3 Prawo zamówień publicznych. Brak złożenia próbki w wymaganym terminie skutkować będzie 

odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Każdy Wykonawca dokona 

prezentacji próbki e-usług na infrastrukturze zapewnionej przez siebie, w siedzibie 

Zamawiającego. Celem prezentacji próbki będzie potwierdzenie, że oferowane rozwiązanie 

odpowiada wymaganiom określonym w SOPZ. Scenariusz i regulamin badania próbki został 

opisany w załączniku nr 9 do SIWZ. Ponadto, każdy Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w 

Formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, sumę kontrolną MD5 pliku(ów) 

wirtualnej maszyny będącą cyfrowym odciskiem pliku(ów). Wymaga się aby plik wirtualnej 

maszyny (wirtualny dysk) był zgodny z narzędziem VirtualBox4. 

9) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
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24  ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp — według wzoru określonego w Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody,  

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego. 

 

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć 

Wykonawcy, potwierdzających spełnienie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia następujących  oświadczeń i dokumentów: 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu na podstawie art. 24 ust 1 i ust 5 ustawy Pzp, Zamawiający żąda dostarczenia 

następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

zawarł porozumienie  

z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

Zamawiający żąda dostarczenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

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

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie — wg wzoru wykazu, który stanowi 

Załącznik nr 4 do SIWZ; 

b) Wykaz osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  

wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień, doświadczenia  
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i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia  publicznego,  a  także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami – wg wzoru wykazu, który stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ; 

 

3) Jeżeli Wykonawca lub podmiot, na zasoby którego powołuje się Wykonawca, ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 ze zm.). 

4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca lub podmiot, na zasoby którego powołuje się Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce  zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem  osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce  zamieszkania 

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin wystawienia dokumentu jak wyżej. 

5) W przypadku, gdy Wykonawca zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp., polega  

na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,  

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji  zamówienia. 

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa  
w art. 24 ust. I pkt 12-23 ustawy Pzp. 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6) Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym odpowiada 

zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, Zamawiający 

może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez 

podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w 

art. 22a Pzp., w jednolitym dokumencie.  

7) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  

na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów i oświadczeń wymienionych w Rozdziale V ust. 2 pkt 1 ppkt a-c SIWZ. 

8) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia  

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
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warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia tych podmiotów wymienione w 

Rozdziale V ust.1 pkt. 3, 4, 5. 

9) W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1126 ze zm.). 

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy Zamawiającym  

a Wykonawcami  odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r.  — Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy  

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów 

dotyczących formy, ustanowionych poniżej. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każdą ze stron 

na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Ofertę a także wszystkie uzupełnienia składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

4. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami. 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

wniesienia wadium w wysokości 5 000zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 95 9117 0000 0000 0576 2000 0030 

z dopiskiem „Tytułem wadium  

w postepowaniu na: Dostawę oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu  

pn. „Portal e-mieszkańca” , 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo — kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 61) ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. W  przypadku  wnoszenia  wadium  w  formie  pieniądza  liczy  się  termin  wpływu  środków  na  

konto Zamawiającego (moment uznania konta Zamawiającego). 

4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 

5.  W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, należy złożyć wraz  

z ofertą oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Wykonawca załącza do oferty 

oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w sposób uniemożliwiający jego 
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zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty (oryginał nie powinien 

być na trwałe zespolony z ofertą). 

6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

7. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w ust. 2 lit. b – e musi wskazywać przedmiot 

zamówienia i  zabezpieczać  złożoną  ofertę  przez  cały  okres  związania  Wykonawcy  ofertą.  

Dokument  taki  musi zawierać  nieodwołalne  i  bezwarunkowe  zobowiązanie  poręczyciela  lub  

gwaranta  wypłacenia Zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie, kwoty wadium w przypadkach, o 

których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Oryginał dokumentu, potwierdzającego wniesienie 

przez Wykonawcę wadium   

w wymaganej wysokości, należy złożyć wraz z ofertą zgodnie z opisem w rozdziale IX SIWZ.   

8. Zamawiający  zwraca  wadium  wszystkim  Wykonawcom  niezwłocznie  po  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej  lub  unieważnieniu  postępowania,  z  wyjątkiem  Wykonawcy,  którego  oferta  

została wybrana  jako  najkorzystniejsza,  z  zastrzeżeniem  art.  46  ust.  4a  ustawy  (ust.  13  lit.  a  

niniejszego rozdziału).  

9. Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  Zamawiający  zwraca  

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert.  

11. Zamawiający  żądać  będzie  ponownego  wniesienia  wadium  przez  Wykonawcę,  któremu  

zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego.  

12. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego,  na  którym  było  ono  przechowywane,  pomniejszone  koszty  

prowadzenia  rachunku bankowego  oraz  prowizji  bankowej  za  przelew  pieniędzy  na  rachunek  

bankowy  wskazany  przez Wykonawcę.  

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w następujących przypadkach:  

a) zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. - jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie 

Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 2 ustawy Pzp., z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 

3 ustawy Pzp., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę 

jako najkorzystniejszej,  

b) zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp - jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  

   odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  
   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
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ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko 

z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia 

nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza. 

5. Zgodnie z art. 182 ust. 6 ustawy Pzp w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu 

składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę 

orzeczenia. 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 
1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 

a) wypełniony Formularz ofertowy;  

b) wypełniony Formularz cenowy; 

c) prawidłowo wypełnione załączniki oraz wszystkie  dokumenty i oświadczenia wymienione w 

rozdziale V pkt. 1 niniejszej SIWZ. 

2. Oferta musi być sporządzona czytelnie w formie pisemnej.  

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest 

wersją wiążącą. 

4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SIWZ oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących 

załączniki do SIWZ. 

5. Zaleca się, aby Formularz Oferty były napisane wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ i 

zawierały wszystkie elementy wskazane we wzorze, szczególnie składane przez Wykonawcę 

oświadczenia i deklaracje. 

6. Cena oferty wskazana w Formularzu oferty powinna odpowiadać cenie wskazanej 

w Formularzu cenowym.   

7. Zaleca się, aby oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty, a stanowiące jej integralną całość, 

były napisane wg wzorów przygotowanych przez Zamawiającego i stanowiące załączniki do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one  zawierać 

wszystkie informacje określone przez zamawiającego w przygotowanych wzorach załączonych do 

SIWZ. 

9. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.) dotyczące Wykonawcy 

i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu  
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o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1 126), inne niż oświadczenia, o których mowa w 

zdaniu poprzednim, składane są w oryginale lub  kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z  nich 

dotyczą. 

11. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika 

ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.  

12. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to 

musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo 

to   musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub notarialnie  poświadczonej 

kopii. 

13. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana 

przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, 

przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem  

itp. powinny być parafowane przez Wykonawcę. 

14. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Wskazanym 

jest, by w treści oferty umieszczona była informacja o ilości stron. 

15. Wykonawca może złożyć jedna ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty 

zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez  

Wykonawcę. 

16. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

17. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich 

dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia, którą należy 

odczytywać wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami, modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez 

Zamawiającego w trakcie postępowania. 

18.  W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w  rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 

(nie później niż w terminie składania ofert) zastrzega, że nie mogą być udostępniane, muszą być 

oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1010)” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były one odrębną częścią nie 

złączoną z ofertą w sposób trwały. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa powinien 

dołączyć pisemne uzasadnienie objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa. 

Zgodnie z ww. przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu  

zachowania ich poufności. 

19. Opakowanie i oznakowanie oferty: 

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie lub w innym opakowaniu  

w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści, zabezpieczającej jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert oraz uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez uszkodzenia 

koperty/opakowania. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być opatrzone nazwą (firmą) i 

dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 
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Oferta na „Dostawę oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu pn. „Portal e-mieszkańca” 

,nie  otwierać przed dniem 15 października 2020 r., godz. 10:00. 

20. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 

koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

21. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  Wykonawca ponosi wszelkie 

koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz koszty związane z udziałem Wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

22. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej: Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji 

elektronicznej. 

X. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Oferty należy złożyć do dnia 15 października 2020 roku do godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miasta i 

Gminy w  Białobrzegach, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi, w sekretariacie — pokój 23. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 

do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona 

Wykonawcy. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty  pod 

warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed  

upływem terminu składania ofert. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według  

takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie/opakowaniu dodatkowo oznakowanej 

napisem „ZMIANA”, koperty/opakowania oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy 

otwieraniu  oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany  

i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty, 

5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać się z postępowania  (wycofać 

ofertę) poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia, Zawiadomienie o wycofaniu oferty  musi być 

złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie/ opakowaniu dodatkowo 

oznakowanej napisem „WYCOFANIE”. Koperty/opakowania oznakowane w ten sposób  zostaną 

otwarte w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności procedury wycofania oferty oraz 

zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie/opakowaniu wycofywanej oferty. Koperty z 

ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w  

Białobrzegach, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi, sala konferencyjna w dniu 15 

października 2020 r.   o godz. 10.00 . 

7. Otwarcie ofert jest jawne. 

8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na  

sfinansowanie zamówienia. 

9. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
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XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
1. Wykonawca podaje „Cenę oferty (brutto)”, liczbowo i słownie w Formularzu oferty – Załącznik  nr 1 

do SIWZ.  

2. „Cena oferty (brutto)” musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia 

określone w SIWZ (w tym w Załączniku Nr 1 do SIWZ) oraz wykonanie wszystkich prac i czynności 

świadczonych na warunkach określonych w ofercie i wzorze umowy oraz inne koszty, które 

Wykonawca będzie musiał ponieść w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.  

3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie obliczenia dokonane zostały z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku – zaokrąglenia należy wykonywać zgodnie z zasadami matematycznymi (decyduje 

trzecia cyfra po przecinku). 

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. 

Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej 

oferty w odpowiedniej części zamówienia. 

5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów  

i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

6. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku.  

7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku  

do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci 

ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 

wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. 

8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywać będzie na Wykonawcy.  

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących 

złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem ust. 10 

niniejszego rozdziału. 

10. Zamawiający poprawi w tekście oferty następujące omyłki: 

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek. Przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć taki błąd popełniony przez 

Wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania 
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arytmetycznego przy założeniu jednak,  

że składniki działania są prawidłowe, i który można jednoznacznie poprawić, znając reguły 

arytmetyczne. W przypadku mnożenia cen jednostkowych i jednostek miar przyjmuje się, że 

prawidłowo podano cenę jednostkową i liczbę jednostek miar. W przypadku rozbieżności w 

podaniu wartości cyfrowo i słownie, za prawidłową uznaje się wartość cyfrową wpisaną w 

„Formularzu oferty”. 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

11. Jeżeli w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie 

omyłki, polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, 

jego oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona.  

12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi co najmniej jedna przesłanka unormowana  

w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

 

1. Komisja dokona oceny ofert na podstawie poniższych kryteriów:  

1) Kryterium „Cena” – 50%  

2) Kryterium „Okres gwarancji na system” – 30%  

3) Kryterium „Skrócenie terminu usunięcia awarii, błędu lub wady w okresie gwarancji” – 10 %  

4) Kryterium „ Pakiet usług wykonawczych” – 10 % 

  
2. Opis Kryterium „Cena ofertowa brutto” (C)  

1) Wykonawca za kryterium „Cena ofertowa brutto” otrzyma maksymalnie 50 punktów. 

2) Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku wg matematycznych reguł 

zaokrąglania, wynikającą z działania:  

           Cena oferty najtańszej  
Liczba punktów = -------------------------------------------- x 50  
       Cena oferty badanej  
  

3) Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej 

ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie  

i przeliczona według wzoru opisanego powyżej. 

 

3. Opis Kryterium „Okres gwarancji na system” (GS)  

1) Wykonawca za kryterium „Okres gwarancji na system” (GS) otrzyma maksymalnie 30 punktów. 

2) Przedmiotowe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez 

Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.  

3) Minimalny okres gwarancji na system to  36 miesiące – zgodnie z zapisami SOPZ stanowiącego 

Załącznik nr  7 do SIWZ oraz Wzoru umowy stanowiącego Załącznik  8  do SIWZ. 
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4) Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie przez Wykonawcę w ramach oferty okresu 

gwarancji na system maksymalnie do 60 miesięcy w następujący sposób:  

a) Gwarancja na okres 36 miesięcy na system – 0 pkt.  

b) Gwarancja na okres 48 miesięcy na system – 10 pkt.  

c) Gwarancja na okres 60 miesięcy na system – 30 pkt.  

5) Oferowana przez Wykonawcę gwarancja na system nie może być krótsza niż 36miesiące.  

6) Ocenie w kryterium „Gwarancja Systemu” podlegają wyłącznie oferty z okresem gwarancji 
dłuższym niż 36 miesiące, co oznacza, że okres gwarancji wynoszący 36  miesiące nie będzie 
punktowany. 

7) Złożenie oferty, w której Wykonawca zaoferuje krótszy termin gwarancji niż 36 miesięcy 

skutkować będzie jej odrzuceniem, jako niezgodnej z treścią SIWZ, o ile Wykonawca nie wyrazi 

zgody na zastosowanie art.87 ust.2 pkt.3) Pzp. 

8) Jeżeli, mimo postanowień SIWZ, okres gwarancji oferowany przez Wykonawcę będzie dłuższy 
niż wskazany maksymalny okres gwarancji, wówczas dla obliczenia wartości punktowej oferty 
w tym kryterium będzie przyjęte 60 miesięcy. 

9) Wykonawca wskazując okres gwarancji określa go wartością liczbową co do ilości miesięcy. 
10) Jeżeli wykonawca wskaże okres gwarancji w dniach, wówczas zamawiający dokona jego 

przeliczenia na odpowiednią ilość miesięcy, przyjmując 30 dni jako jeden miesiąc.  
W sytuacji niemożliwości przeliczenia liczby dni do pełnych miesięcy ich ilość zostanie 
zaokrąglona do pełnych miesięcy w górę. 

11) Jeżeli Wykonawca wskaże termin gwarancji  w miesiącach ale inny niż 36, 48 lub 60 miesięcy 
Zamawiający  przyjmie, że Wykonawca zaoferował gwarancję 36 miesięcy jeżeli w Formularzu  
ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ wskaże 37-47 miesięcy, gwarancję 48 miesięcy 
jeżeli w formularzu  oferty wskaże 49-59 miesięcy  
z zastrzeżeniem ustępu 7 i 8.  

  
4. Opis Kryterium „Skrócenie terminu usunięcia awarii, błędu lub wady w okresie gwarancji” (T) 

1) Wykonawca za kryterium „Skrócenie terminu usunięcia awarii, błędu lub wady  

w okresie gwarancji” (T) otrzyma maksymalnie 10 punktów. 

2) Przedmiotowe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez 

Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.  

3) Maksymalny czas usunięcia awarii, błędu lub wady w okresie gwarancji na warunkach 

określonych w Załączniku nr 7 do SIWZ – SOPZ oraz w Załączniku nr 8 do SIWZ – Wzór umowy 

przez cały okres gwarancji to:  

Wada Czas Naprawy Czas Obejścia Czas Reakcji 

Awaria 48 godziny 24 godzin 2 godzina 

Błąd 72 godzin 48 godziny 4 godziny 

Usterka 10 dni kalendarzowych 5 dni kalendarzowych 1 dzień kalendarzowy 

4) Zamawiający przyzna punkty za skrócenie czasu usunięcia awarii, błędu lub wady  

w okresie gwarancji w następujący sposób:  

Wada Czas Naprawy Czas Obejścia Czas Reakcji 

Awaria 24 godziny 12 godzin 1 godzina 

Błąd 48 godzin 24 godziny 2 godziny 

Usterka 6 dni kalendarzowych 3 dni kalendarzowe 1 dzień kalendarzowy 
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5) Oferowany przez Wykonawcę czas usunięcia Awarii, Błędu lub Usterki w okresie gwarancji nie 

może być dłuższy niż: awaria w terminie 48h od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę, Błędy 

w terminie 72h od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę, Usterki w terminie 10 dni roboczych 

od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę.  

6) W przypadku niepodania w ofercie informacji na temat czasu usunięcia Awarii, Błędu lub Usterki 

w okresie gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny 

czasu usunięcia Awarii (48h), Błędu (96h) lub Usterki (10 dni roboczych) i zastosuje art. 87 ust. 

2 pkt 3 ustawy niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona, a następnie odpowiednio obliczy punktację w tym kryterium. W przypadku braku 

zgody Wykonawcy na poprawę, Zamawiający odrzuci ofertę.  

7) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik 

nr 1 do SIWZ czasu usunięcia Awarii, Błędu lub Usterki w okresie gwarancji powyżej określonego 

w Załączniku nr 7 do SIWZ – SOPZ oraz w Załączniku nr 8 do SIWZ – Wzór umowy, Zamawiający 

odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.  

8) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego czasu na usunięcie Awarii, Błędu lub 

Usterki w okresie gwarancji niż o połowę od maksymalnego, Zamawiający przyzna takiej ofercie 

liczbę punktów jak za skrócenie czasu na usunięcie Awarii, Błędu lub Usterki o połowę, tj. 10 

punktów.  

 

5. Opis Kryterium „Pakiet usług wykonawczych” – (P) 

1) Wykonawca za kryterium Pakiet usług wykonawczych otrzyma maksymalnie 10 punktów. Liczba 

punktów zostanie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku wg matematycznych reguł 

zaokrąglania, wynikającą z działania: 

P=P0/Pmax*100*10% 

gdzie: 

P - wartość punktowa oferty badanej (liczba przyznanych punktów) w kryterium  

„Pakiet usług wykonawczych”, 

P0 - liczba godzin usług wykonawczych wskazanych w badanej ofercie, 

Pmax  - największa liczba godzin usług wykonawczych spośród badanych ofert. 

 

2) Zamawiający oczekuje przedłożenia w ofercie deklaracji, co do liczby godzin roboczych, które 

Zamawiający będzie mógł wykorzystać wg własnego uznania w trakcie realizacji umowy. 

3) Zamawiający wymaga aby minimalna liczba godzin wynosiła 20, maksymalna 50. 

4) Ocenie w kryterium podlegają wyłącznie oferty z liczbą godzin większą niż 20. 

5) Zamawiający będzie przyznawał punkty za każdą godzinę powyżej minimalnego zakresu 

wymaganego w SIWZ,  

6) złożenie oferty, w której Wykonawca zaoferuje mniejszą liczbę godzin niż wymagane minimum, 

tj. 20 godzin skutkować będzie jej odrzuceniem, jako niezgodnej z treścią SIWZ, o ile Wykonawca 

nie wyrazi zgody na zastosowanie art.87 ust.2 pkt.3) Pzp,  

7) oferta uwzględniająca liczbę godzin pakietu usług wykonawczych wynoszącą 20 nie otrzyma 

punktów we wskazanym kryterium, co oznacza, że w indywidualnej ocenie Wykonawca w 

kryterium „pakiet usług wykonawczych wyrażony w liczbie godzin” uzyska 0 punktów,  

8) maksymalna liczba punktowanych godzin w kryterium to 50 godzin pakietu usług 

wykonawczych - jeżeli, mimo postanowień SIWZ, liczba godzin zaoferowanych przez 

Wykonawcę będzie większa niż wskazany maksymalny zakres, wówczas dla obliczenia wartości 

punktowej oferty w tym kryterium będzie przyjęte 50 godzin,   
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9) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wyraził pakiet usług wykonawczych w pełnych godzinach 

roboczych. Jeżeli  wartość ta uwzględniać będzie inny zakres czasowy, wartość ta zostanie 

zaokrąglona do pełnych godzin w górę.   

 

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największa liczbę punktów (P) 

wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:  

P = C + GS + T +P 
gdzie:  
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej  
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”  
GS – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji na system”  
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Skrócenie terminu usunięcia awarii, błędu lub wady w 
okresie gwarancji”. 

7. Pozostałe informacje: 

1) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 

ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty  

o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

2) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

3) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej. 

XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w ustawie Pzp. oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 

o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium oceny ofert. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym zgodnie z 

art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp. 

3. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą  dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie  wynikać z 

dokumentów załączonych do oferty. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zmówienia są zobowiązani dostarczyć 

Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum  

następujące postanowienia: 

1) określenie celu gospodarczego, 
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2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy 

realizacji zamówienia, 

3) oznaczenie czasu trwania współpracy Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie,  

obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia,  

4) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 

6. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej 

„zabezpieczeniem” w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto oferty.  

2. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, 

najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

formach:  

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 

tym zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  

3) gwarancjach bankowych,  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

5. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 Pzp. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w ust. 4. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na 

rachunek bankowy 95 9117 0000 0000 0576 2000 0030 z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy”. 

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 

9. W przypadku wyboru gwarancji lub poręczenia jako formy wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy poręczenie lub gwarancja winny zawierać następujące elementy: 

1) wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego jako beneficjenta poręczenia lub gwarancji, 

wskazanie gwaranta (podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji) wraz z ich siedzibami, 
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2) wskazanie umowy, na której zabezpieczenie należytego wykonania udzielone zostało poręczenie 

lub gwarancja, 

3) wskazanie sumy gwarancji, 

4) wskazanie terminu ważności poręczenia lub gwarancji, 

5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do zapłaty na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego do pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed 

wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca  

z zastrzeżeniem art. 150 ust. 7 ustawy Pzp. 

11. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie 

Zamawiającego.  

12. Zamawiający zwróci zabezpieczenie, wg zasad określonych w art. 151 ustawy Pzp, tj.: 

1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane, 

2) 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

wnoszonego w innej formie niż pieniężna w przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy.. 

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

 

1. Wszystkie istotne dla stron postanowienia, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze   

zamówienie publiczne, są zawarte w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.  

2. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zawarcia 

umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, w terminie określonym przez zamawiającego. 

3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy.  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy. 

5. Strony dopuszczają dokonywanie istotnych zmian w treści niniejszej umowy w stosunku do treści 

złożonej Oferty w następujących okolicznościach:  

1) w zakresie wysokości wynagrodzenia w ujęciu brutto, gdy nastąpi zmiana stawki  

i kwoty podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku wejścia w życie stosownych przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa;  

2) w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie 

określonym w § 5 ust. 1 umowy jest niemożliwe z powodu:  

a) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają 

wprowadzenie zmian do umowy; takich jak: akty terroru, wojny wypowiedziane i 
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niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia 

ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą 

którejkolwiek ze stron i którym żadna ze stron nie mogła zapobiec, przy czym zmiany mogą 

być dokonane w zakresie: wydłużenia terminu realizacji umowy o czas wystąpienia 

zdarzenia i ewentualnie usuwania jego skutków,   

b) zmiany przepisów prawnych, które mogą kształtować sytuację Zamawiającego  

w związku z realizacją Zamówienia; 

c) wystąpienia innych nieprzewidzianych zdarzeń, wynikających ze specyfiki projektu, w 

szczególności zdarzeń, na podstawie których nastąpiła zmiana terminu realizacji 

określonych czynności, które pozostają w związku z wykonaniem umowy, dokonana przez 

instytucję zarządzającą lub inny uprawniony organ lub jednostkę, 

d) gdy Zamawiający jednostronnie zrezygnuje z części zakresu przedmiotu umowy;  

3)  w zakresie zmian  terminów realizacji poszczególnych Etapów, pod warunkiem zachowania 

terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.  

4)  w zakresie formy lub zakresu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku gdyby zachowanie 

dotychczasowej formy lub zakresu było niemożliwe lub niecelowe ze względów technicznych, 

technologicznych lub z innych przyczyn niezasadne lub niemożliwe lub zaistniała możliwość 

zastosowania nowych rozwiązań technicznych, technologicznych lub innych rozwiązań 

informatycznych lub sprzętowych, korzystnych dla Zamawiającego, 

5)  w przypadku wprowadzenia nowej wersji oprogramowania przez producenta oprogramowania 

wykorzystywanego przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy lub w przypadku 

możliwości zastosowania oprogramowania innego producenta, jeżeli byłby to korzystne dla 

Zamawiającego (np. ze względu na sposób licencjonowania, funkcjonalność oprogramowania, 

warunki subskrypcji itp.), 

6)  w przypadku wprowadzenia nowej wersji (o nowych, nie gorszych właściwościach) Infrastruktury 

przez producenta, wykorzystywanej przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy lub w 

przypadku możliwości zastosowania Infrastruktury innego producenta, jeżeli byłby to korzystne 

dla Zamawiającego (np. ze względu na funkcjonalność lub inne, lepsze właściwości Infrastruktury, 

warunki gwarancji, itp.), 

7)  w przypadku zaprzestania wykonywania określonych świadczeń przez producenta 

Oprogramowania lub Infrastruktury, które mają lub mogą mieć wpływ na dochowanie warunków 

określonych w Umowie lub zapewnienie Zamawiającemu wsparcia pogwarancyjnego, 

8)  w przypadku zmiany warunków licencjonowania Oprogramowania przez producenta lub 

dystrybutora, jeżeli zmiany te byłby niekorzystne dla Zamawiającego, 

9)  w przypadku konieczności dostarczenia innego Oprogramowania lub Infrastruktury, 

spowodowanej zakończeniem produkcji lub zapowiedzią zakończenia produkcji lub wycofaniem z 

produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przedmiotu Umowy lub 

zapowiedzi wycofania z produkcji lub obrotu lub zapowiedzi zaprzestania wspierania technicznego 

lub pogwarancyjnego produktu, 

10) w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi konieczności zmiany sposobu wykonania 

Umowy, jeżeli przyczyny te zostały ujawnione przez Zamawiającego lub Wykonawcę na etapie 

realizacji Umowy, 
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11) w przypadku wystąpienia konieczności zmiany technologii lub sposobu wykonania umowy, lub 

wskutek poprawienia błędów Opisu przedmiotu zamówienia, przy czym zamiany będą dotyczyły 

zakresu prac w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu umowy zawarte w SIWZ,  

12) wskutek zmian obowiązujących przepisów prawa, oraz wytycznych Projektu, mających wpływ 

na warunki umowy, zmiany będą dokonane w zakresie w jakim konieczne będzie dostosowanie 

dotychczasowych rozwiązań do nowych regulacji prawnych;  

13)  wskutek konieczności dokonania zmian w zakresie Zamówienia określonym w Opisie 

przedmiotu zamówienia, jeżeli jest to wynikiem uzgodnień z właściwymi organami administracji 

lub gestorami sieci, wymaganych przepisami prawa,  

14) w przypadku zaistnienia obowiązku wykonania dodatkowych badań, opracowań lub uzgodnień, 

zmiana może dotyczyć zakresu wykonywanej usługi w stopniu nie wykraczającym poza określenie 

przedmiotu umowy zawarte w SIWZ, oraz wydłużenia terminu realizacji umowy o czas 

wykonywania dodatkowych badań, opracowań lub uzyskiwania uzgodnień. 

15) Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy, w  przypadku, gdy w trakcie 

obowiązywania umowy nastąpi zmiana:  

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez 

Wykonawcę, załączając do wniosku o którym mowa w ust. 15 wyliczenie wzrostu cen 

jednostkowych netto i brutto wyliczonych na poszczególne Etapy, z uwzględnieniem okoliczności 

wskazanych w ust. 15 lit. a) lub lit. b). Ceny jednostkowe netto i brutto poszczególnych Etapów 

wynikające z umowy, mogą być zwiększone proporcjonalnie, jedynie o wartość wzrostu stawek 

wynikających z okoliczności wskazanych w ust.15 lit. a) lub lit. b).  

16) Strona wnioskująca o zmianę umowy przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia zmian do umowy, w razie potrzeby z załączeniem odpowiednich 

dokumentów uzasadniających konieczność zmiany.  

17) Zmiany Umowy będą dokonywane przez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez Strony 

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy PZP przysługują 

Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5  

ustawy Pzp. 
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3. Ponieważ wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie aft. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznic wobec czynności: 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 

b) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

d) odrzucenia oferty odwołującego,  

e) opisu przedmiotu zamówienia, 

f) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której  zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać  

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego 

lub zaniechaniu czynności, do którego jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie  

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

XVII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH  

W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, Zamawiający informuje, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gmina Białobrzegi, 26-800 Białobrzegi,  Plac 

Zygmunta Starego; 

2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach  

możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@bialobrzegi.pl i nr telefonu 48 613 24 72  wew. 

16; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i 8a oraz art. 96 ust. 3, 3a i 3b ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) dalej „ustawa 

Pzp”;   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1, 1a i 1b, ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata; okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub okres ustalony w 

oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
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postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp;   

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO;   

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

XVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ  

 
Załączniki stanowiące integralną część SIWZ: 

a) Załącznik nr 1 - formularz ofertowy  

b) Załącznik nr 1a – formularz cenowy 

c) Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

d) Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

e) Załącznik nr 4 – wykaz zrealizowanych zamówień 

f) Załącznik nr 5 – wykaz osób, które będą skierowane do realizacji zamówienia 

g) Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy  

h) Załącznik nr 7 - szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia   

i) Załącznik nr 8 - wzór umowy 

j) Załącznik nr 9 – wymagania dotyczące próbki 

k) Załącznik nr 10 - integracje 

 

 
 

 


