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I. Informacje ogólne 

 
Zamawiający: 
 
Miasto Poznań Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ 
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań 
NIP 209-00-01-440, Regon 631257822 
godziny urzędowania: pn: od 8:00 do 17:00, wt – pt od 7:00 do 15:00. 
Osoba do kontaktów wyłącznie w sprawach formalnych: Szymon Jokiel – Kierownik Sekcji 
Zamówień Publicznych, tel. +48 618271861, e-mail: geopoz@geopoz.poznan.pl 
Wszystkie informacje dot. nin. postępowania będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 
na stronie internetowej: https://bip.geopoz.poznan.pl 
 

Oznaczenie postępowania w systemie miniPortal: b06bff4d-3ad2-4924-a5b8-8f686cd9cb91 
Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /geopoz/skrytka) 
Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZG-NZP.3410.2.2021. 
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 
oznaczenie. 
 
 
1. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp lub uPzp. 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani 
wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia 
negocjacji. 

 

2. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy 
swój potencjał 
 

1) Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu 
budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie 
zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

2) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy 
chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub 
głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 
realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie 
marginalizowanych. 

3) Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który: 
– nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,  
– złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 

4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
W takim przypadku: 
• wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do 

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

• wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie  
z pełnomocnikiem. 

• jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 
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5) Potencjał podmiotu trzeciego  
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może 
polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. 
Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 
1 uPzp. 

6) Podwykonawstwo 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
zadań. 
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany wskazać Formularzu ofertowym – załącznik nr 2 do SWZ, części zamówienia 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o 
ile są już znane. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie zamówienia. Do podwykonawstwa 
zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy art. 462 – 465 uPzp. 

 
3. Komunikacja w postępowaniu 
 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: (geopoz@geopoz.poznan.pl)  

2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Szymon Jokiel – 
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych, tel. +48 618271861, email: geopoz@geopoz.poznan.pl  

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 
następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz 
do „Formularza do komunikacji”. 

4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania  
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 
150 MB. 

6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 
ich przekazania na ePUAP. 

7) Niniejsze postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w systemie 
miniportal (https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania) na liście wszystkich postępowań  
w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 
Postępowania. 

8) Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać  
się z Instrukcją korzystania z miniportal i ePuap - stanowiącej zał. nr 6 do SWZ. Instrukcja została 
zamieszona także bezpośrednio na portalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje). 

 
4. Wizja lokalna 

 
Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia 
przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu  
u zamawiającego. 
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5. Podział zamówienia na części 
 
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia części. Przedmiot zamówienia nie jest podzielny. 

 
6. Oferty wariantowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 
ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony  
w niniejszej SWZ. 
 

7. Katalogi elektroniczne 

 
Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

  
 
8. Umowa ramowa 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o  której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp. 

 
 
9. Aukcja elektroniczna 
 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o  której mowa w art. 308 ust. 1 
ustawy Pzp.  

 
 
10. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 

 
 

11. Rozliczenia w walutach obcych 
 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia będą dokonywane w PLN. 

 
 
12. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 
 
13. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 
14. Unieważnienie postępowania 
 
Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 
ustawy Pzp, zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki 
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publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostaną mu przyznane. 

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX, art. 505–590 ustawy 
Pzp (Dz. U. poz. 2019, z późn. zm.)  
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych  
i Średnich Przedsiębiorców. 

 
 

16.  Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania 
 

1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez 
wykonawcę  będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 

2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego 

GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań. 
3) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 

iod@geopoz.poznan.pl lub pisemnie: ZGiKM GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań. 
4) Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych są dostępne pod adresem: 

https://bip.geopoz.poznan.pl/gpb/ochronadanychosobowych/1334,Ochrona-danych-
osobowych.html 

5) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – rozbudowa infrastruktury SAN” 

6) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jak również inne podmioty upoważnione do odbioru 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów,  
w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. 

7) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane 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. 

8) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel 
określony w pkt 5) powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe  
w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w pkt 5) 
powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą,  
o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 
13 ust. 2 RODO. 

9) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do 
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO  
i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do 
obowiązków tych należą: 
a) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których 

dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał  
i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie 
zamawiającego; 
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b) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 
dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje 
zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego. 

10) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku  
z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia 
została zawarta w Formularzu ofertowym. 

11) Zamawiający informuje, że: 
a) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe 

dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania 
ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na 
ich wniesienie, 

b) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich 
danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych 
osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 
przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz 
przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego 
zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub 
orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z 
prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są 
dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o 
odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z 
przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii 
danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby 
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia, 

d) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w 
art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie 
może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników, 

e) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, 
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 
czasu zakończenia tego postępowania, 

f) w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 
RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole 
postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679, 

g) posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **, 
− 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 
***; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

h) nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− 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. 
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** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 

 
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019, z późn. zm.) 

 
 

II. Wymagania stawiane wykonawcy  

1. Przedmiot zamówienia 
 

1) Przedmiot zamówienia stanowi:  
Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania firmy ORACLE określonego w zał. nr 1 do 
umowy, na które licencja została udzielona Zamawiającemu na podstawie innych umów. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji 
i odbioru określają: 
a) Specyfikacja przedmiotu zamówienia - OPZ – załącznik nr 1 do SWZ,  
b) projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 2 do SWZ. 

Wszystkie wymagania określone w ww. dokumentach stanowią wymagania minimalne, a ich 
spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować 
odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 
ustawy Pzp. 

2) Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
72260000-5 – Usługi w zakresie oprogramowania 

3) Gwarancja jakości 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił co najmniej 60, a maksymalnie 365 dniowej 
gwarancji na jakość wykonanych usług (podlega ocenie w kryteriach oceny ofert). 

4) Płatności 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił co najmniej 14, a maksymalnie 30-dniowego 
terminu płatności na zobowiązania wynikające z realizacji harmonogramu płatności; 

5) Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 360.000,00 zł brutto. 
Płatności będą realizowane zgodnie z harmonogramem określonym w projekcie umowy  
w czterech równych ratach z dopuszczalną odchyłką ich wysokości nie większą niż 1% od ¼ 
wartości oferty. 

6) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi asysty technicznej w zakresie: 
a) prawo do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie w korzystaniu z produktów; 
b) prawo do zamawiania nowych wersji oprogramowania, wydań uzupełniających oraz 

poprawek programistycznych, bez dodatkowych opłat licencyjnych; 
c) dostarczenia nośników, na których zapisane są najnowsze, udoskonalone, 

rozpowszechniane wersje oprogramowania, w terminie do 30 dni liczonych od daty 
otrzymania przez Wykonawcę zapotrzebowania Zamawiającego na wskazaną przez 
Zamawiającego wersję programu; 

d) świadczenie asysty technicznej w zakresie obsługi zgłoszeń, w formie elektronicznej (poprzez 
My Oracle Support) lub telefonicznej, w dni robocze w godzinach 9:00-17:00 w języku 
polskim oraz przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w języku angielskim; 

e) zapewnienie elektronicznego dostępu do informacji na temat posiadanych produktów, 
biuletynów technicznych Oracle, poprawek programistycznych, oraz bazy danych 
zgłoszonych problemów technicznych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – My 
Oracle Support; 

f) szczegółowe zasady świadczenia usług asysty technicznej określa Załącznik Nr 2 do Projektu 
Umowy. 
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7) Na Formularzu Ofertowym Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające, że jest 

autoryzowanym przedstawicielem lub partnerem producenta oprogramowania Oracle 
uprawnionym i upoważnionym do świadczenia przedłużenia usługi asysty technicznej 
oprogramowania Oracle. 
 

 

2. Rozwiązania równoważne  

We wszystkich przypadkach wskazanych w całej SWZ i załącznikach do SWZ, w których ze względu 
na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, 
programowanie, systemy lub ich pochodzenie, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, 
oprogramowanie, systemów – rozwiązania równoważne, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, 
urządzenia lub oprogramowanie, systemy, użyte w przekazanej przez Zamawiającego 
dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione 
innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych  
przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami, 
programami, systemami wskazanymi w OZP. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie 
w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, czy do konkretnych certyfikatów. Przedstawienie 
certyfikatów równoważnych wymaga udowodnienia w ofercie spełniania wymogów wskazanych 
norm przez rozwiązania równoważne. Użyte w dokumentacji nazwy, które wskazują lub mogłyby 
kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego 
producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, które powinno posiadać cechy techniczne, 
technologiczne nie gorsze od podanych w Specyfikacji technicznej OPZ. Zamawiający  
w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem 
spełniania wymogów poszczególnych pozycji Specyfikacji technicznej OPZ – zał. nr 1 do SWZ. 
Wykonawca obowiązany jest udowodnić w ofercie, iż oferowane przez niego rozwiązanie spełnia 
wymagania określone przez zamawiającego w Specyfikacji przedmiotu zamówienia OZP (zał. nr 1 
do SWZ) 
Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w Specyfikacji 
przedmiotu zamówienia OPZ - minimalnych wymaganiach funkcjonalnych, technicznych  
i technologicznych, kompatybilności z przedstawionymi w OPZ, czy PN. 
W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego 
opisem lub normami oraz dowodami potwierdzającymi równoważność oferowanych rozwiązań. 

 
Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do 

norm, oferowane świadczenie nie musi być zgodne z wymaganymi normami, ale wykonawca jest 

zobowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu 

spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Gdy opis przedmiotu 

zamówienia został skonstruowany poprzez określenie wymagań dotyczących wydajności lub 

funkcjonalności, wówczas, zgodnie z art. 101 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca może powołać się na 

zgodność oferowanych świadczeń ze stosownymi normami, jeżeli dotyczą one wymagań w 

zakresie wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego. W takiej sytuacji, 

wykonawca wykazuje, że dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub 

funkcjonalności określone przez zamawiającego, a zamawiający nie może odrzucić oferty zgodnej 

z normą dotyczącą postawionych wymagań w zakresie wydajności lub funkcjonalności. 

 
3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób na podstawie stosunku pracy 
 
Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 
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4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 
ustawy Pzp 

 
Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę osób wskazanych  
w art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp. 

 
5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

 
Zamawiający nie żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowych środków 
dowodowych. 
  

 
6. Termin wykonania zamówienia  
 
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane od dnia podpisania umowy do 
31.05.2022 r. 
 
7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące: 
 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie ustanawia warunku. 
 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie ustanawia warunku. 
 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie ustanawia warunku. 

 
4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy -w tym okresie, wykonał, lub wykonuje co najmniej jedną usługę (zamówienie) 
odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. świadczenia usługi asysty 
technicznej oprogramowania  Oracle, o wartości usługi nie mniejszej niż 200.000,00 zł netto wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz którego zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. W przypadku gdy 
podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wykonane lub są wykonywane 
jest Zamawiający, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów 
potwierdzających należyte wykonanie usługi. 

 
Odnośnie do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać 
na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane.  
W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogą 
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, 
do realizacji których te zdolności są wymagane. 
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8. Podstawy wykluczenia 
 
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:  
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

c) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

d) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
e) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy  

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
f) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego, 

g) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 
na celu popełnienie tego przestępstwa, 

h) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa  
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
(Dz. U. poz. 769), 

i) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub 
przestępstwo skarbowe, 

j) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
2) 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 1, 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  
o zalega-niu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,  
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 
wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty 
lub wnioski niezależnie od siebie, 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy  
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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9. Wykaz składanych środków dowodowych 
 

Wykonawcy składają dokumenty i oświadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie  
z ustawą – Pzp oraz aktami wykonawczymi do uPzp, w szczególności zgodnie z zapisami 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) 
 
Kwalifikowany podpis elektroniczny to podpis elektroniczny wystawiony przez dostawcę 

kwalifikowanej usługi zaufania będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne, 
spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach 
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (forma elektroniczna). 

 
Zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, podpis zaufany to podpis elektroniczny, którego autentyczność  

i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw 
informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę tj. imię (imiona), nazwisko, PESEL, ustalone 
na podstawie środka identyfikacji elektronicznej, identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, 

przy użyciu którego został złożony, czas jego złożenia (postać elektroniczna opatrzona podpisem 
zaufanym). 
 
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych podpis osobisty to 

zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 

zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego 
dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego (postać 
elektroniczna opatrzona podpisem osobistym). 
 
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby 
posiadającej uprawnienia notariusza (jeżeli dotyczy). Zgodnie z art.  97 §  2 ustawy z 14 lutego 1991 

r. – Prawo o notariacie, elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii  

z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

Wzory dokumentów i oświadczeń stanowią załączniki do SWZ i są dostępne na stronie: 

https://bip.geopoz.poznan.pl 

 
DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ: 

1. Formularz ofertowy składany jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (podpis 
kwalifikowany) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II pkt 7 i 8 SWZ. Oświadczenia te stanowią 
dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane podmiotowe 
środki dowodowe wskazane w rozdziale II SWZ 

Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

Oświadczenia składają odrębnie: 
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- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 
wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy  
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 
potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy; 

- podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 
potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy (jeżeli zamawiający weryfikuje 
podstawy wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy). 

UWAGA! 

Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp, 
wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu w ofercie, że spełnił 
łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania 
lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności: 
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 
b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę. 
 

3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 

Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 
wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć 
do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia 
oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.  
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy 
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego 
będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
tych wykonawców należy załączyć do oferty.  
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności 
wskazanie: 

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych 

z nazwy z określeniem adresu siedziby, 
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

Wymagana forma: 
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Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. Zgodnie z art.  97 §  2 ustawy z 14 

lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu 

lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

 
4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli 

dotyczy) 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden 
spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie,  
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 
wykonawcy. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach 
tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

 

Wymagana forma: 
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

 

5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument dot. udostępnienia zasobów (jeżeli 
dotyczy)  

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać winno w szczególności: 

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

Wymagana forma: 
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 
powołwców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym 
dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

 

6. Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy) 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać,  
że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego.  
W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego 
opisem lub normami wraz z dowodami - w celu udowodnienia w swojej ofercie, że 
proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone przez 
zamawiającego w OPZ (zał. nr 1 do SWZ). 
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Wymagana forma: 
Wykaz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym 
dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 
 

7. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli 
dotyczy) 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach 
tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  
W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego 
wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 
Wymagana forma: 
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

 

8. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy) 

W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały 
tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że 
nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały 
spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona 
informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 
informacja mająca wartość gospodarczą, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były załączone do innego 
pliku niż oferta - oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 uPzp. 
 
Wymagana forma: 
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym 
dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

DOKUMENTY SKŁADANE DOPIERO NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:  

Wykaz podmiotowych środków dowodowych: 
 
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków 
dowodowych: 

1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową 
albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dowodami 
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potwierdzającymi, że przygotowanie oferty, oferty częściowej nastąpiło niezależnie od 
Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ. 

2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 
określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, 
na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 
miesięcy; 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość  
i aktualność. 

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 

 

10. Wymagania dotyczące wadium 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
11. Sposób przygotowania ofert 
 
Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert 

a) Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, chyba że SWZ stanowi 
inaczej, być złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. 

b) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż 
jedną ofertę, zostaną odrzucone. 

c) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi  
w SWZ. 

d) Do upływu terminu składania ofert wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Sposób 
postępowania w przypadku oferty w systemie został opisany w SWZ. 

 
12. Opis sposobu obliczenia ceny 

 
1. W celu obliczenia ceny oferty, wykonawca wypełnia formularz ofertowy, stanowiący załącznik 

nr 3 do SWZ.  
2. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 
UWAGA!  
Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP i nie jest możliwe 
wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty ceny (ceny jednostkowe) są określone za pomocą 
wielkości mniejszych niż 1 grosz. Wartości kwotowe ujęte jako wielkości matematyczne 
znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, w odniesieniu do nieistniejącej 
wielkości w polskim systemie monetarnym powodują, że tak wyrażona cena usługi dla 
powszechnego obrotu gospodarczego jest niemożliwa do wypłacenia. Nie można kogoś realnie 
zobowiązać do zapłaty na jego rzecz kwoty niższej niż jeden grosz. Tym samym, ceny 
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jednostkowe, stanowiące podstawę do obliczenia ceny oferty, muszą być podane  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli oferta będzie zawierała ceny jednostkowe 
wyrażone jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po 
przecinku, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług. Dla zamawiającego właściwą stawką 
VAT w dniu przygotowania SWZ jest stawka 23%. 

4. Cenę oferty/ceny jednostkowe należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia 
wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować 
cenę na podstawie wszelkich wymogów związanych z realizacją zamówienia. 

5. Cena ofertowa/ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty a także wszystkie 
potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, 
wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.  

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7. W formularzu ofertowym wykonawca poda wyłącznie cenę oferty, która uwzględnia całkowity 

koszt realizacji zamówienia w okresie obowiązywania umowy, obliczoną zgodnie z powyższymi 
dyspozycjami. 

8. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający 
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 
obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 
9. Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w formularzu ofertowym. Brak złożenia 

ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego  
u zamawiającego. 

 

III. Informacje o przebiegu postępowania 

1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
 

1) W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami, w tym składanie 
ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji 
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą,  
z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie oraz w SWZ, odbywa się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej – na zasadach wskazanych w SWZ. 

2) Komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do 
informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu  
lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania, ofert, o ile jej treść jest 
udokumentowana. 

 
2. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert 
 
1) Ofertę należy złożyć za pośrednictwem systemu miniPortal i ePUAP, nie później niż do dnia 

24.05.2021 r. do godziny 9:00 Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2021 r. o godzinie 9:30.  
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3) Otwarcie ofert następuje poprzez zalogowanie się na miniPortalu, wejście w menu 
„Deszyfrowanie” i wybranie pliku do odszyfrowania. System miniPortal zweryfikuje do którego 
postępowania zaszyfrowana została oferta i ją odszyfruje. 

4) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu.  

5) Sposób zmiany i wycofania został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 
6) Zmiana lub wycofanie oferty wymaga zachowania formy, postaci i trybu składania dla oferty. 
7) Wykonawca po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert nie może skutecznie 

dokonać zmiany ani wycofać oferty. 
8) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
9) Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego. 
10) W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 
11) Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 
12) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, chyba że kwota została podana w SWZ. 

13) Otwarcie ofert następuje bez udziału Wykonawców. 
14) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 

b) cenach zawartych w ofertach. 
15) Zamawiający zaleca dokonanie czynności wysyłania oferty wraz z dokumentami z 

odpowiednim czasowym wyprzedzeniem (np. w dniu poprzedzającym dzień, w którym upływa 
termin składania ofert) – z uwagi na występujące różnego rodzaju problemy techniczne, które 
zdarzają  
się w funkcjonowaniu systemu miniPortal i ePUAP (np. przerwy techniczne, opóźnienia w 
przekazywaniu informacji między stronami, zawieszanie systemu, itp.) Zamawiający wnosi 
zgodnie z zasadą należytej staranności w działalności gospodarczej, aby Wykonawca nie 
odkładał ww. czynności na tzw. „ostatnią chwilę”. 

 
 
3. Termin związania ofertą 
 
1) Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 

22.06.2021 r. 
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3) W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu 
związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu 
związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu 
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i następuje wraz z przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 
okres związania ofertą. 

 
 
4. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert 
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Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami 
i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: 
 
 

 
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%) 
1. Cena 60 

2. Ilość dni gwarancji na przedmiot umowy 20 
3. Ilość dni terminu zapłaty 20 

Razem 100 
 
Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią liczbę punktów 
wyliczoną w następujący sposób: 

 
 

Ad.) 1. Cena ofertowa 60 pkt. 
 
Cena ofertowa liczona będzie zgodnie ze wzorem: 
 
            N 
I P =   -----   x  A 
             B 
 

gdzie poszczególne litery oznaczają: 

I P – liczba punktów, 
N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert, 
B  – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej), 
A  – waga danego kryterium wyrażona w punktach  - 60 pkt. 
 

Ad.) 2. Okres gwarancji na przedmiot umowy minimum 60 dni – 20 pkt. Maksimum: 365 dni. 

             należy podać  liczbę  oferowanych dni gwarancji,  

              liczony będzie w dniach kalendarzowych zgodnie ze wzorem: 

 

          B-60 

I P =   -----   x  A 

          N-60 

gdzie poszczególne litery oznaczają: 
I P – liczba punktów, 
B – oferowana ilość dni gwarancji  
N –  najdłuższa ilość dni gwarancji spośród złożonych ofert 
A – waga danego kryterium wyrażona w punktach - 20 pkt. 
 
 

Ad.) 3. Termin płatności minimum 14 dni; maksimum 30 dni – 20 pkt. 

należy podać  liczbę  oferowanych dni terminu płatności             

       liczony w dniach kalendarzowych  zgodnie ze wzorem: 

 
                   B 
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I P =   -----   x  A 
            N 
 
gdzie poszczególne litery oznaczają: 
I P – liczba punktów, 
B – oferowana ilość dni Terminu płatności 
N –  najdłuższa ilość dni Terminu płatności spośród złożonych ofert 
A – waga danego kryterium wyrażona w punktach - 20 pkt. 
 

Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku 
według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po 
przecinku w gorę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku 
nie ulega zmianie. 
 
UWAGA 
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą 

łączną ilość pkt w przyjętych kryteriach oceny ofert w każdej części zamówienia. 
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród 
tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera 
ofertę z najniższą ceną. 

4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2, zamawiający 
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane 
w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

 
 
5.  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1) Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2 do SWZ. 
2) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień 

umowy. 
3) Z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić 

każda ze stron. 
4) We wniosku o dokonanie zmian, Strona winna uzasadnić konieczność takich zmian.  

W przypadku niewystarczającego uzasadnienia, Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na 
dokonanie zmian Umowy. 

5) Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że SWZ lub 
zapisy projektowanych postanowień umowy stanowią inaczej. 

6) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie  
z zapisami projektu umowy – zał. nr 2 do SWZ. 
 
 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 

7. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
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1) Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu  
i terminie zawarcia umowy. 

2) Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia 
treści umowy na wezwanie zamawiającego. 

3) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie 
określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania 
dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie 
może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

4) Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane 
przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

5) Zamawiający z uwagi na zagrożenie epidemiczne dopuszcza możliwość przesłania umowy do 
Wykonawcy do podpisania oraz niezwłocznego odesłania. Zamawiający wówczas podpisze 
umowę oraz odpowiednio niezwłocznie odeśle Wykonawcy podpisany egz. umowy. 

 
 
 
Załączniki do SWZ: 
 
Załącznik Nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 
Załącznik Nr 2 – Projekt umowy 
Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy 
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia 
Załącznik Nr 5 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej 
Załącznik Nr 6 – Instrukcja użytkownika systemu MiniPortal oraz ePUAP 
Załącznik Nr 8 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 
Załącznik Nr 9 – Oświadczenie wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawców 
Załącznik Nr 10 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 
Załącznik Nr 11 – Zastrzeżenie – tajemnica przedsiębiorstwa 
 
 
 
 
 
 
  


