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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

- dalej zwana „SIWZ” 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest 

prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) dalej zwanej „Pzp” 

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

 

Nazwa nadana zamówieniu: 

„Rozwój e-usług publicznych na obszarze Gminy Marcinowice"  

 

 

 

 

 

 

Zamówienie jest realizowane w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie Informacyjno – 

komunikacyjne” Poddziałanie  

nr 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 
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1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

 
Gmina Marcinowice 

REGON: 890718366,  
NIP: 884-23-65-290  
tel.: +48 74 8585226  
fax  +48 74 8585231 
Adres pocztowy: ul. Juliana Tuwima 2, województwo: dolnośląskie, Polska  
Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej:  
1. gmina@marcinowice.pl (dla korespondencji napływającej do zamawiającego)  
2. http://bip.marcinowice.pl (adres strony internetowej, na której umieszczane są dokumenty 
dotyczące niniejszego przetargu) 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Przetarg nieograniczony. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Opis przedmiotu zamówienia oraz nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku 
Zamówień (CPV) określa Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. 

a) 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 sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że 
zapewnią uzyskanie nie gorszych parametrów technicznych. Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych do osiągnięcia 
zakładanego rezultatu, tj. realizacji projektu pt. "Rozwój e-usług publicznych na 
obszarze Gminy Marcinowice" 

b) 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. 

c) W przypadku wprowadzenia przez producenta nowej wersji Oprogramowania lub 
nowego modelu sprzętu, Zamawiający dopuszcza zmianę wersji Oprogramowania 
lub modelu sprzętu pod warunkiem, że nowa wersja lub model spełnia wymagania 
określone w SIWZ. 

d) W przypadku zakończenia wytwarzania Oprogramowania lub danego modelu 
sprzętu objętego Umową lub wycofania ich z produkcji lub z obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na 
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dostarczeniu produktu zastępczego o parametrach spełniających wymagania 
określone w SIWZ. 

e) W przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego 
Oprogramowania lub urządzenia 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. 

f) Dopuszcza się zmiany w obszarze wymagań funkcjonalnych lub 
niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go 
innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb 
Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian 
uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne lub prawne, polegające w 
szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich 
realizacji. 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 

3.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. 

3.3. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich 
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 
o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

3.4. Normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy 
referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp to: 

1) Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 

2) normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszące normy europejskie, 

3) europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny działania 
wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim 
europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 
04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 

4) wspólne specyfikacje techniczne, rozumiane jako specyfikacje techniczne w 
dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 
października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy 
Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 



 

 

Zamawiający – Gmina Marcinowice 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na "Rozwój e-usług publicznych na obszarze Gminy Marcinowice" 

  
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 
 

 

4 

„Rozwój e-usług publicznych na obszarze Gminy Marcinowice" nr RPDS.02.01.04-02-0005/16-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie Informacyjno – 

komunikacyjne” Poddziałanie  

nr 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 
2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, 
str. 12), 

5) normy międzynarodowe, 

6) specyfikacje techniczne, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjęte przez 
instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji 
technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i 
bezpieczeństwa, 

7) inne systemy referencji technicznych ustanowione przez europejskie organizacje 
normalizacyjne, 

8) Polskie Normy, 

9) polskie aprobaty techniczne, 

10) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót 
budowlanych oraz wykorzystania dostaw, 

11) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych 
wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. 
poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542). 

3.5. Zamawiający odrzuci ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw 
członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o 
równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady 
stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%.  

3.6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
zamawiającego, zamawiający żąda: 

 

W zakresie Części 2 zamówienia: 
-  wynik testu SECint_rate_base2006 dla oferowanego modelu serwera (wydruk ze strony), 
– deklarację CE dla oferowanego modelu serwera, 
– certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny certyfikat jakości dla producenta sprzętu, 
– certyfikat ISO 14001 lub równoważny certyfikat jakości dla producenta sprzętu, 
– deklarację zgodności CE, 
– Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS 
Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych, w szczególności zgodności z normą 
ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych i masie powyżej 
25 gram, 
Zgodność z normami technicznymi: znak CE i Energy Star. 

 
W zakresie Części 3 zamówienia: 
Dla zestawu komputerowego z oprogramowaniem: 
- wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ 

http://www.cpubenchmark.net/
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- wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów 
SIWZ 
- certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z 
oferowanym systemem operacyjnym. 
- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie 
wymogu) 
- Zgodność z normami technicznymi: znak CE i Energy Star. 
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym 
katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze 
strony internetowej 
-Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski 
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym 
katalogu http://www.epeat.net – wymaga się wydruku ze strony internetowej 
Dla skanera sieciowego i urządzenia wielofunkcyjnego: 
Zgodność z normami technicznymi: znak CE i Energy Star. 

 

4. Termin wykonania zamówienia. 

Część nr 1 - termin realizacji przedmiotu zamówienia: data zakończenia: do  30 dni od daty 
podpisania umowy 

Część nr 2 - termin realizacji przedmiotu zamówienia: data zakończenia: 30 dni od daty 
podpisania umowy 

  Część nr 3 - termin realizacji przedmiotu zamówienia: data zakończenia: 30 dni od daty 
podpisania umowy 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) spełniają warunki określone w pkt 5.2. SIWZ; 

b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp,  

c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 
24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Pzp. 

5.1.1. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu 
lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp); 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 
przestępstwo (art. 24 ust. 1 pkt 13 Pzp): 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 
228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 

http://www.videocardbenchmark.net/
http://www.eu-energystar.org/
http://www.energystar.gov/
http://www.epeat.net/
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48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 
176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z 
dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.4. 
ppkt 2 SIWZ (art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp);  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp); 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie 
podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił 
te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów (art. 
24 ust. 1 pkt 16 Pzp); 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny 
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp); 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt 18 Pzp); 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na 
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o 
świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba 
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu (art. 24 
ust. 1 pkt 19 Pzp); 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na 
celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o 
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udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych (art. 24 ust. 1 pkt 20 Pzp); 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł 
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 
2016 r. poz. 437 i 544) (art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego 
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp); 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp). 

5.1.2. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Pzp z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 
2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 
r. poz. 615) (art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp);  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku 
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych (art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp); 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w 
art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 
zasądzenia odszkodowania (art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp);  

4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
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społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp). 

5.2. Określenie warunków udziału w postępowaniu dla części nr 1. 

5.2.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej i w zakresie 
realizowanym w ramach niniejszego postępowania w wysokości minimum 
30.000,00 zł 

5.2.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności 
technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie) wykonał należycie usługi modernizacji sieci komputerowej : 
minimum 3 dostawy/ realizacje, o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto 
każda 

 

5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu dla części nr 2. 

5.3.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej i w 
zakresie realizowanym w ramach niniejszego postępowania w wysokości 
minimum 150.000,00 zł 

5.3.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności 
technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie) wykonał należycie dostawę wyposażenia 
serwerowni: minimum 3 dostawy, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł 
brutto dla jednej 

5.4. Określenie warunków udziału w postępowaniu dla części nr 3. 

5.4.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej i w 
zakresie realizowanym w ramach niniejszego postępowania w wysokości 
minimum 100.000,00 zł 

5.4.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności 
technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie) wykonał należycie dostawę sprzętu komputerowego : 
minimum 3 dostawy, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto dla 
jednej 

5.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

5.5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
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5.5.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

5.5.3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5.5.4 Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

5.6. Poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów.  

5.6.1.  Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, 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. 

5.6.2.  Zgodnie z art. 22a ust. 2 Pzp wykonawca, który 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.  

5.6.3. Na podstawie art. 22a ust. 3 Pzp 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. 1 pkt 13-22 i 
ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Pzp. 

5.6.4. Zgodnie z art. 22a ust. 5 Pzp 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. 

5.6.5. Zgodnie z art. 22a ust. 6 Pzp jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub 
sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 
Pzp, 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: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp. 
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5.6.6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać 
dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego; 

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

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane 
zdolności dotyczą. 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.1. W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda wykazania, że wykonawca posiada 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej i w 
zakresie realizowanym w ramach niniejszego postępowania w wysokości minimum: 
Część 1 -  30.000,00 zł 
Część 2 -  150.000,00 zł 
Część 3 -  100.000,00 zł 

6.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć 
inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

6.3. W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznej lub zawodowej zamawiający żąda wykazu dostaw/robót wykonanych w okresie 
ostatnich 3 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 zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
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– Część 1 :Wykonanie usługi modernizacji sieci komputerowej : minimum 3 dostawy/ 
realizacje , o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto każda 

– Część 2 :Dostawę wyposażenia serwerowni: minimum 3 dostawy, o wartości nie 
mniejszej niż 150 000,00 zł brutto dla jednej 

– Część 3 :Dostawę sprzętu komputerowego : minimum 3 dostawy, o wartości nie 
mniejszej niż 100 000,00 zł brutto dla jednej 

Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.  

6.4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Pzp 
zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 Pzp, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 133 ust 4 Pzp, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) 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; 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 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; 

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania 
takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 
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7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 

6.5. Na podstawie art. 22a ust. 3 Pzp 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. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Pzp. 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 
wymienionych w pkt 6.4. SIWZ. 

6.6. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na 
PLN według średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień, w którym 
upływa termin składania ofert. Jeżeli w dniu, w którym upływa termin składania ofert, nie 
będzie opublikowany średni kurs PLN w stosunku do walut obcych ogłaszany przez 
Narodowy Bank Polski, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed tym 
dniem.  

6.7. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, 
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wzór oświadczenia o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowią odpowiednio Załącznik nr 3 i Załącznik nr 
4 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.  

6.8. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 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.  

6.9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 
na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 
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7. Dokumenty składane przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   

7.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.4.SIWZ: 

1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, 

2) ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne albo że 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, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

7.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 7.1. pkt 2 lit. a, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

7.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt 7.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 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. Przepis pkt 7.2., stosuje się. 

7.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu. 

7.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
dotyczy dokument wskazany w pkt 6.4. ppkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w 
pkt 7.1. ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w 
którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się 
takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
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organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7.2. zdanie pierwsze stosuje się. 

7.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu. 

 

8. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 

8.1. Zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 Pzp do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania 
ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie jednolitego 
dokumentu, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w 
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 
dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w 
jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuszcza, aby 
wykonawca w części IV - Kryteria kwalifikacji wypełnił tylko sekcję „α: OGÓLNE 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI”. W takim 
przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji w części IV 
jednolitego dokumentu. 

8.2. Tekst jednolitego dokumentu w formacie DOC (wersja edytowalna) stanowi Załącznik nr 
5 do SIWZ. „INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 
JEDZ (European Single Procurement Document ESPD) stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 

8.3. Zamawiający informuje, że pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=pl („Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD). Serwis 
umożliwiający wypełnienie i ponowne wykorzystanie ESPD”) Komisja Europejska 
udostępniła narzędzie umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, 
wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD). 

8.4. 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, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty 
dotyczące tych podmiotów. W takim przypadku wykonawca przedstawia - dla każdego z 
podmiotów, których to dotyczy - odrębny formularz jednolitego dokumentu zawierający 
informacje wymagane w „Część II: Informacje dotyczące wykonawcy” sekcja A i B oraz 
„Części III: Podstawy wykluczenia”, należycie wypełniony i podpisany przez dane 
podmioty. O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca 
dołącza - dla każdego z podmiotów, których to dotyczy - informacje wymagane w części IV. 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a Pzp, wraz z ofertą składa zobowiązanie, o którym mowa w art. 22a 
ust. 2 Pzp. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych „Zobowiązanie 
podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy 
potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, 
stanowi potwierdzenie, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu został wykonawcy faktycznie udostępniony. Zobowiązanie to stanowi 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
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punkt wyjścia do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywanej przez 
zamawiającego w pierwszej kolejności w oparciu o wstępne oświadczenia wykonawców 
składane - w zamówieniach powyżej progów UE - na formularzu jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia, zaś w zamówieniach poniżej progów UE - w ramach „zwykłego” 
oświadczenia wykonawcy. Dla dokonania wstępnej oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu niezbędne jest ustalenie, w jakim zakresie wykonawca wykazuje spełnianie 
warunków samodzielnie, a w jakim korzysta z potencjału podmiotu trzeciego i jaki zakres 
tego potencjału został wykonawcy udzielony, do ustalenia czego niezbędny jest wskazany 
dokument. Jednocześnie zamawiający, oceniając spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w oparciu o te wstępne oświadczenia, w szczególności jednolity europejski 
dokument zamówienia, dokonuje także oceny braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania podmiotów trzecich. W celu dokonania takiej oceny zamawiający musi 
dysponować pełną informacją o tym, że w ogóle potencjał podmiotu trzeciego powinien 
podlegać jego wstępnej ocenie. Dla osiągnięcia takiego celu konieczne jest złożenie przez 
wykonawców wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
zobowiązania podmiotu trzeciego. Czym innym jest natomiast złożenie dokumentów 
podmiotowych potwierdzających spełnianie konkretnego warunku udziału w postępowaniu 
(np. wykaz usług zrealizowanych przez podmiot trzeci) oraz brak podstaw do wykluczenia 
z postępowania (np. niekaralność członka zarządu podmiotu trzeciego) co do oceny 
udostępnionego wykonawcy potencjału podmiotu trzeciego. Dokumenty te będą żądane 
przez zamawiającego od wykonawcy w trybie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, ewentualnie w 
trybie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp.”. 

8.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity 
dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

8.6. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje 
zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

8.7. Na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a 
następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.  

8.8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 
których mowa w pkt 6 i 7 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

8.8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, jeżeli 
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 
2016 r. poz. 352). W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w pkt 6 i 7 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi 
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adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

8.9. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w pkt 6 i 7 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności 
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 
ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub 
dokumentów, o ile są one aktualne. 

8.10. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

8.11. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w 
pkt 8.10. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem.  

8.12. 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. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 
pisemnej lub w formie elektronicznej. 

8.13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie 
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

8.14 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski.   

8.15 W przypadku, o którym mowa w pkt 8.8. SIWZ, zamawiający może żądać od wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych 
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

8.16. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim 
dokumencie zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 Pzp, odpowiada zakresowi 
informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o 
których mowa w pkt 6 SIWZ, 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 europejskim 
dokumencie zamówienia. 

8.17. Na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, tj.:  

a) spełnianie  warunków udziału w postępowaniu, 
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b) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 
określonych przez zamawiającego, 

c) brak podstaw wykluczenia 

 wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

8.18. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 
1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

8.19. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

8.20. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 

8.21. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 8.17. lit. a) oraz c) SIWZ, jeżeli 
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 
2016 r. poz. 352). 

8.22. Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga 
przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które 
są objęte tym repozytorium. 

 

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami. 

9.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z 
wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 
1830), 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 

9.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
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rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda 
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

9.3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

a) Anna Urbańska 

 e-mail: a.urbanska@marcinowice.pl;  

 numer faxu: 74 8585231;  

b) Tomasz Wasilewski – w sprawach technicznych 

 e-mail: informatyk@marcinowice.pl; 

 numer faxu: 74 8585231; 

9.4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem 
telefonu. 

 

10. Wymagania dotyczące wadium. 

10.1. Zamawiający  żąda wniesienia wadium. w kwotach: 

a/ Dla zadania Nr 1 – 1.000,00 zł 

b/ Dla zadania nr 2 – 5.000,00 zł 

c/ Dla zadania Nr 3 – 3.000,00 zł 

10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa 
w art. 45 ust. 6 Pzp: 

a) pieniądzu, 

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. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości.  

10.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 
2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie 
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zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty 
określonej w gwarancji: 

10.4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z 
przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

10.4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a 
Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 

10.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w 
pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego B.S. Świdnica 
O/Marcinowice 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002 (w tytule przelewu należy wpisać 
nazwę lub nr postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty),  Kopię polecenia 
przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.  

10.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą 
wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez 
zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 

10.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w 
pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 

10.8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o 
których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, 
musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego na „Rozwój e-usług publicznych na obszarze 
Gminy Marcinowice zadanie nr ……….”.   

10.9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub 
kilka form, o których mowa w pkt 10.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.  

10.10. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ podlegać muszą 
prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 
10.3. lit. b) - e) SIWZ będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie.  
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10.11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10.4.2. SIWZ.  

10.12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

10.13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

10.14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie pkt 10.12. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez zamawiającego. 

10.15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

10.16. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ i  
kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie 
przeliczona na PLN według średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) na 
dzień, w którym upływa termin składania ofert. Jeżeli w dniu, w którym upływa termin 
składania ofert nie będzie opublikowany średni kurs PLN w stosunku do walut obcych 
ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej 
tabeli przed tym dniem. 

 

11. Termin związania ofertą. 

11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

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

11.3. 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 ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

11.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne 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 dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

11.5 Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 11.3., nie powoduje utraty wadium. 
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11.6. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie 
wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

 

12. Opis sposobu przygotowywania ofert.  

12.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

12.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie 
dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Dla zachowania formy pisemnej 
oświadczenia woli niezbędne jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie 
obejmującym treść złożonego oświadczenia woli. Oferta złożona bez zachowania formy 
pisemnej jest nieważna, nie wywołuje skutków prawnych i podlega odrzuceniu na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp. 

12.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie 
wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków 
powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.  

12.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  

12.5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

12.6. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. Integralną jego częścią jest opis 
oferowanego przedmiotu zamówienia dla każdej części. Wzory opisów stanowią załączniki: 
Nr 7.1. dla części 1 
Nr 7.2. dla części 2 
Nr 7.3. dla części 3 

12.7. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 
podwykonawców. 

12.8. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.   

12.9. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 

12.10. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

12.11. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę 
w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie 
dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz 
podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.  

12.12. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed 
upływem terminu otwarcia ofert. 

12.13. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.  

12.14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.  
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12.15. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób 
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne 
opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „Rozwój e-usług publicznych na 
obszarze Gminy Marcinowice – Część Nr …..”. Nie otwierać przed upływem terminu 
otwarcia ofert. 

 

12.16. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  

12.17. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie 
lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na  „Rozwój e-
usług publicznych na obszarze Gminy Marcinowice - Część Nr …”. Nie otwierać 
przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, 
treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób 
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.  

 

12.18. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, 
określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w 
zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „Rozwój e-
usług publicznych na obszarze Gminy Marcinowice - Część Nr …”. Nie otwierać 
przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis 
wykonawcy. 

 

12.19. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
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stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - 
nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a 
także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie. 

 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

13.1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert:  
Urząd Gminy Marcinowice, Sekretariat 
ul.J.Tuwima 2 
58-124 Marcinowice 

b) termin składania ofert:  
do dnia 30 czerwca 2017r. , do godz. 09:00 

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert:  
Urząd Gminy Marcinowice, Sala nr 1 
ul.J.Tuwima 2 
58-124 Marcinowice 

b) termin otwarcia ofert:  
w dniu 30 czerwca 2017r. , o godz. 09:30 

13.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez 
zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie 
opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a 
wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej 
złożenia. 

13.4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, 
podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.  

13.5. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na 
stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

13.6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 
zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 

14. Opis sposobu obliczenia ceny. 

14.1. Opis sposobu obliczenia ceny określa formularz oferty stanowiący Załącznik nr 7 do 
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SIWZ.   

14.2. Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku. 

14.3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.  

14.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.  

14.5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 
jego wartość bez kwoty podatku.   

 

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

15.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i 
innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.  

15.2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 

15.3. Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących 
kryteriów: 
1) cena -  60 %, 
2) okres gwarancji - 40%, 
A. Kryterium I -  „Cena” w PLN (dla wszystkich części): 

a) znaczenie kryterium - 60% (0,6); 
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:  

Lcena = (Cmin / C) x 0,6 x 100 pkt 
gdzie: 
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty 
Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną 
C - cena w ofercie ocenianej  
 

B. Kryterium II 
 Dla części 1 zamówienia  
a) „Termin  wykonania” znaczenie kryterium - 40% (0,4); 
b) Każdy Wykonawca, który 
Skróci termin realizacji zamówienia do 20-25 dni otrzyma 5 punktów 
Skróci termin realizacji do 19-15 dni otrzyma 10 punktów 
Skróci termin realizacji do 14 i mniej dni  otrzyma 40 punktów 
 
Dla części 2 zamówienia  
„Okres gwarancji” w miesiącach: 

a) znaczenie kryterium - 40% (0,4); 
Każdy Wykonawca, który: 
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- wydłuży okres gwarancji na sprzęt  stanowiący przedmiot zamówienia w danej 
części z 36 miesięcy na 48 miesięcy otrzyma – 20 punkt  
- wydłuży okres gwarancji na sprzęt  stanowiący przedmiot zamówienia w danej 
części z 36 miesięcy na 60 miesięcy otrzyma – 40 punkt  
 
Dla części 3 zamówienia 
„Okres gwarancji” w miesiącach: 

a) znaczenie kryterium - 40% (0,4); 
Każdy Wykonawca, który: 
- wydłuży okres gwarancji na sprzęt  stanowiący przedmiot zamówienia w danej 
części z 24 miesięcy na 36 miesięcy otrzyma – 30 punktów  
- wydłuży okres gwarancji na sprzęt  stanowiący przedmiot zamówienia w danej 
części z 24 miesięcy na 48 miesięcy otrzyma – 40 punktów  

 

Wykonawca podaje okres gwarancji w liczbach całkowitych oraz słownie w formularzu 
oferty.  
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesiące.  
W przypadku podania przez wykonawcę w ofercie okresu gwarancji dłuższego niż 60 
miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy. 
W przypadku podania przez wykonawcę w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 36  
miesięcy oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 
Pzp. 
 

15.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium okresu gwarancji, zamawiający spośród tych 
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

15.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

15.6. Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

15.7. Zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a Pzp najkorzystniejszą oferta będzie oferta, która przedstawia 
najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia 
publicznego, o których mowa w pkt 15.3. SIWZ. 

15.8. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do 
drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 

 

16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę 
wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 
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b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana. 

 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

17.1. Zamawiający może ustalić zabezpieczenie w wysokości 10% ceny całkowitej podanej 
w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się 
przelewem na rachunek bankowy zamawiającego wskazany w umowie. Wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego 
rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek 
bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w 
sprawie zamówienia publicznego). 

17.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku 
następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp: 

a) pieniądzu, 

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. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

 

W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt 16.3. lit. 
b) - e) SIWZ (tj. art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp) wykonawca składa oryginał dokumentu 
potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych formach. 

 

17.4. Z zastrzeżeniem pkt 17.5. SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 17.3. 
lit. b) - e) SIWZ musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie 
zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego 
kwoty stanowiącej 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę 
(zobowiązanego). 

17.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na 
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zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości 
zabezpieczenia. 

17.6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 17.3. lit. b) - e) SIWZ musi wynikać, 
że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% 
wysokości zabezpieczenia. 

17.7 Kwota, o której mowa w pkt 17.6. SIWZ jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

17.8. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo - kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

17.9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 17.3. SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi 
być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

17.10. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w 
pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w 
sprawie zamówienia publicznego na „Rozwój e-usług publicznych na obszarze 
Gminy Marcinowice".  

17.11. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z 
należności za częściowo wykonane dostawy. 

17.12. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

17.13. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 17.3. Zmiana formy zabezpieczenia jest 
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

17.14 Gwarancje i poręczenia, o których mowa w pkt 17.3. lit. b) - e) SIWZ podlegają 
rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu 
właściwego dla siedziby zamawiającego. 

17.15. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 17.3. lit. b) - e) 
SIWZ (tj. art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp) i kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach 
określona w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN według 
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank 
Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień, w którym wystawiono dokument 
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potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia w formie, o której mowa w pkt 17.3. lit. b) - e) 
SIWZ. Jeżeli w dniu, w którym wystawiono dokument potwierdzający ustanowienie 
zabezpieczenia w formie, o której mowa w pkt 17.3. lit. b) - e) SIWZ nie będzie 
opublikowany średni kurs PLN w stosunku do walut obcych ogłaszany przez Narodowy 
Bank Polski, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed tym dniem. 

17.16 W przypadku, o którym mowa w pkt 17.15. SIWZ, wraz z dokumentem lub dokumentami  
potwierdzającymi wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) 
SIWZ, sporządzonymi w języku obcym, wykonawca składa tłumaczenie tych dokumentów 
na język polski. 

 

18. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

19.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. 

19.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci 
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym 
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

19.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

19.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 

19.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej. 
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19.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. 

19.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia. 

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

19.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia. 

19.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 
przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w postaci papierowej albo 
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła 
się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

19.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

19.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

19.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

19.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi 
mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp. 

 

20. Zamawiający: 

1) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,  

2) nie dopuszcza ich składania ofert wariantowych,  

3) nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych, 

4) nie przewiduje aukcji elektronicznej,  

5) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,  

6) nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp,  
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7) nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp. 

 

21. Adres poczty elektronicznej i strony internetowej zamawiającego. 

1) adres poczty elektronicznej zamawiającego -  gmina@marcinowice.pl 

2) adres strony internetowej zamawiającego – bip.marcinowice.pl 

 

22. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy. 

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

23. Załączniki wymienione w SIWZ stanowią jej integralną część. 

 

 
Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam 

 
 

...................................................................................... 
data i podpis kierownika zamawiającego 

 


