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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
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 pod nazwą: 

„Inżynier Kontraktu dla projektu pn.: 
Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy 

świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu 
zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej” 

 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zwanej dalej ustawą (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 

907, z późn. zm.) aktów wykonawczych do ustawy PZP oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
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1 NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o.,  

ul. Bojkowska 37 lok. 3 

44-100 Gliwice 

www.ssm.silesia.pl 

e-mail: biuro@ssm.silesia.pl  

tel. +48 32 441 90 00  

fax. +48 32 441 90 16 

2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony 

3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Kierownika Kontraktu dla projektu pn.:  
Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług 
publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich 
postaci cyfrowej. 

3.2 Ogólny opis projektu pn.: Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy 
świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia 
otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej. 

Głównym celem realizacji projektu jest wdrożenie platformy elektronicznych usług 
publicznych wraz z niezbędnym sprzętem oraz oprogramowaniem dla projektu pn.: 
„Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia 
dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego 
dostępu do ich postaci cyfrowej”. 

Budowa systemu Centrum Usług Wspólnych jest częścią realizacji strategii rozwoju e-
administracji ak również stanowi komplementarną rozbudowę zrealizowanych 
dotychczas projektów obejmujących budowę infrastruktury szerokopasmowej oraz 
świadczenia e-usług w administracji publicznej. 

Założenia generalne projektu uwzględniają konieczność zapewniania wsparcia rozwoju 
i zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do dojrzałych cyfrowych usług 
publicznych z jednoczesnym komplementarnym wykorzystaniem szerokopasmowej 
infrastruktury teleinformatycznej zrealizowanej w ramach wykonanych projektów 
budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska. 

Realizacja powyższego zakresu generalnego umożliwi stworzenie zoptymalizowanej 
platformy implementacji oraz świadczenia dojrzałych e-usług publicznych dla sfery 
podmiotów publicznych, uwzględniającej zaawansowane mechanizmy bezpiecznego 
przetwarzania i udostępniania elektronicznych usług publicznych na wszystkich czterech 
poziomach dojrzałości, z zapewnieniem kompleksowego wsparcia specjalistycznego oraz 
zgodności z ze standardami dostępności treści internetowych (WCAG 2.0). Ponadto 
implementacja zaawansowanej platformy e-usług publicznych będzie umożliwiała 
cyfryzację/digitalizację zasobów w różnych dziedzinach tematycznych: m.in. obszarze 

mailto:biuro@ssm.silesia.pl
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nauki, wdrażania usług w dziedzinie geodezji i kartografii z zapewnieniem powszechnego, 
otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów z wykorzystaniem bezpiecznej 
transmisji szerokopasmowej i docelowego ich przetwarzania w technologii „cloud 
computing”.  

W ramach zdefiniowanych celów głównych realizacji projektu znajdują się m.in.: 

• Większa dostępność e-usług publicznych, 
• Zapewnienie wysoko rozwiniętej technologicznie infrastruktury oraz oprogramowania 

do świadczenia specjalizowanych e-usług publicznych zapewniających możliwość 
wymiany danych na poziomie krajowym z systemem e-puap i docelowego 
przetwarzania danych składowanych przed Jednostki Samorządu Terytorialnego wraz 
z ich jednostkami podległymi (perspektywiczne przygotowanie infrastruktury do 
spełnienia przez JST w zakresie obowiązków prawnych z zakresie przetwarzania 
danych publicznych, wynikające również z projektowanych nowych aktów prawnych), 

• Ograniczenie kosztów eksploatacyjnych w przypadku przetwarzania danych celem 
świadczenia e-usług publicznych przez pojedyncze organy publiczne wraz 
z ograniczeniem ryzyka ich utraty poprzez zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa 
przetwarzania danych na platformie. 

• Zapewnienie platformy przetwarzania danych dla obszaru wdrażanych e-usług 
publicznych jako kontynuacji realizacji projektów budowy sieci szerokopasmowych, 
m.in. projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 
na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot – umożliwienie 
agregacji danych na poziomie partnerów oraz ich jednostek podległych wyrażających 
zainteresowanie przedmiotowymi usługami. 

Zakres techniczny projekt obejmuje zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej dla 
działania platformy e-usług (tj.: m.in. szafy serwery, macierze, systemy zabezpieczeń, 
zabezpieczenia śluzy wejściowej, systemy klimatyzacji oraz gwarantowanego zasilania UPS etc.) 
których poziom zabezpieczeń dotyczący ciągłości pracy będzie uwzględniał założenia 
dostępności na poziomie 99,95%, spełniając dotychczasowe rekomendacje dot. zabezpieczenia 
danych przetwarzanych w ramach systemów informatycznych (łącznie z danymi wrażliwymi).  

Ponadto jako kluczowe w ramach realizacji projektu przewidziane jest dostarczenie 
niezbędnego oprogramowania specjalistycznego w celu zapewnienia platformy do 
udostępnienia e-usług publicznych oraz przetwarzania danych w ich zakresie dla systemów e-
administracji będzie uwzględniało integrację z e-PUAP oraz integrację z usługami OGC. 

W ramach projektu zostanie zastosowana zgodnie m.in. z wymogami WCAG technologia SOA 
(ang. Service Oriented Architecture), obejmująca wzajemną integrację  poszczególnych 
komponentów składających się na system oraz ich komunikacja z systemami zewnętrznymi 
jaka zostanie oparta o model komunikacji luźnego powiązania poszczególnych usług oraz 
komunikacji bezstanowej.  

Dostarczona Platforma musi posiadać możliwość korzystania z usług oferowanych przez inne, 
zewnętrzne systemy, w szczególności System ePUAP oraz systemy udostępniające usługi 
danych przestrzennych, w szczególności WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service) 
oraz usługi katalogowe CSW (Catalogue Service for the Web) udostępniające informacje 
(metadane) o usługach oraz zbiorach danych przestrzennych.  

W ramach realizacji projektu wymagany jest integracja z ePUAP w ramach platformy 
obejmująca m.in.:  
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 integrację z podsystemem bezpieczeństwa ePUAP na poziomie Single Sign-On 
(przekazywanie tożsamości); 

 integrację z usługą ePUAP pozwalającą na dostęp do danych ze słowników 
referencyjnych; 

 integrację z funkcjonalnością formularzy udostępnianą przez system ePUAP w zakresie 
wybranych formularzy udostępnianych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego; 

 integrację z funkcjonalnością obsługi dokumentów udostępnianą przez system ePUAP 
w zakresie przekazywania dokumentów w obu kierunkach (pomiędzy ePUAP a 
Systemem i odwrotnie). 

Natomiast w zakresie funkcjonalności portalu z usługami OGC będzie wymagane udostępnienie 
danych w następującym zakresie: 

 Udostępniania danych przestrzennych w postaci usług sieciowych zgodnych ze 
specyfikacjami implementacyjnymi Open Geospatial Consortium jako: 

o OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation Specification (wersja 1.3.0 
oraz 1.1.1). 

o OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard (wersja 1.0.0). 
o OpenGIS Catalogue Service Implementation Specification (wersja 2.0.2). 

 Ponadto Portal będzie musiał udostępniać dane przestrzenne w postaci usług 
sieciowych zgodnych ze specyfikacjami implementacyjnymi Open Geospatial 
Consortium: 

o OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation Specification (wersja 1.3.0 
oraz 1.1.1). 

o OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard (wersja 1.0.0) 
o OpenGIS Web Feature Service (WFS) Implementation Specification (wersja 2.0.0 

oraz 1.1.0) z uwzględnieniem OpenGIS Geography Markup Language (GML) 
Encoding Standard 

o OGC® WCS 2.0 Interface Standard – Core (wersja 2.0.1). 
o OpenGIS Catalogue Service Implementation Specification (wersja 2.0.2). 

Platforma ma przewidywać udostępnianie przedmiotowych usług publicznych jednostkom 
samorządowym w celu świadczenia personalizowanych usług publicznych na poziomie 4 oraz 5. 

Natomiast poza samą implementacją portalu elektronicznych usług publicznych w ramach 
systemu będą przetwarzane dane jakich odpowiednie zabezpieczenie jest bezsprzecznie 
wymagane. W tym zakresie przewiduje się wdrożenie infrastruktury sprzętowej jaka spełni 
wskazane wymagania.  

W szczególności projekt polega na dostawie wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem szaf 
IT, systemów klimatyzacji, systemu awaryjnego zasilania UPS, monitoringu warunków 
środowiskowych, budowie systemu zasilania i sieci logicznej w przeznaczonych do tego celu 
pomieszczeniach technicznych, zlokalizowanych na górnym piętrze serwerowni w siedzibie 
SSM Sp. z o.o., tj. w wieży budynku nr 3 w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”.  

 

Na szczegóły zakres projektu Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy 
świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia 
otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej składa się: 

1. Dostawa oraz wdrożenie oprogramowania specjalistycznego w celu zapewnienia 
platformy do udostępnienia e usług publicznych oraz przetwarzania danych w ich 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia    
 

 

„Inżynier Kontraktu dla projektu pn.: 
Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów 

w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej” 

Strona 6  

zakresie dla systemów e-administracji uwzgledniające integrację z e-PUAP oraz 
integrację z usługami OGC. 

2. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej 
w niezbędnym zakresie. 

3. Zapoznanie się z istniejącą dokumentacją budowlaną dla obiektu serwerowni. 
4. Opracowanie dokumentacji projektowej aranżacji pomieszczeń serwerowni, wszystkich 

branż.  
5. Wykonanie inwentaryzacji instalacji przechodzących przez pomieszczenie planowanej 

serwerowni. 
6. Dostawa, instalacja i uruchomienie systemów zasilania wraz z systemem modułowym 

awaryjnego podtrzymania napięcia UPS.  
7. Modernizacja  instalacji elektrycznej w celu zapewnienia odpowiedniego zasilania dla 

przedmiotowej dostawy,  
8. Wykonanie okablowania strukturalnego serwerowni.  
9. Dostawa i instalacja szaf serwerowych.  
10. Dostawa, rozbudowa i uruchomienie systemu klimatyzacji. 
11. Wykonanie instalacji gaszenia azotem. 
12. Wykonanie instalacji słaboprądowych:  

a. system sygnalizacji i kontroli wycieków skroplin,  
b. system monitoringu:  

i. monitoring systemu klimatyzacji, 
ii. monitoring środowiska,  

iii. monitoring instalacji energetycznych, 
iv. monitoring systemów bezpieczeństwa.  

 

3.3 Zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu 

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowią usługi Inżyniera Kontraktu dla 

projektu pn.: „Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy 

świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu 

zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej”.  

Usługi Inżyniera Kontraktu obejmować będą w szczególności: opracowanie 

metodyki zarządzania realizacją Projektu, wsparcie Zamawiającego w zakresie 

wyboru rozwiązań technologicznych, nadzór nad wykonaniem dokumentacji 

projektowej, udział w uzyskaniu ewentualnych zgód i decyzji koniecznych dla 

realizacji robót budowlanych i dostaw wykonywanych w celu realizacji Projektu, 

nadzór nad wykonaniem robót budowlanych i dostaw realizowanych w ramach 

Projektu poprzez reprezentowanie Zamawiającego w ramach realizacji Projektu, 

w tym nadzorowanie prawidłowości oraz terminowości realizacji robót 

budowlanych oraz dostaw przez wykonawcę wyłonionego przez Zamawiającego 

w procedurach przetargowych, przygotowanie i udział w przeprowadzeniu 

postępowania komponentu informacyjno-promocyjnego dla Projektu w trakcie 

jego realizacji, bieżące dokonywanie weryfikacji wszelkich dokumentów i faktur 

dokumentujących wydatki Zamawiającego ponoszone w wykonaniu umów 

zawartych w następstwie postępowań przetargowych, prowadzonych w celu 
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realizacji Projektu, prowadzenie rozliczeń dofinansowania Projektu z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-

2013, w szczególności poprzez przygotowywanie i weryfikowanie wymaganej 

dokumentacji rozliczeniowej, kompleksowa obsługa prawna projektu w 

szczególności z zakresu przepisów i regulacji formalno-prawnych związanych ze 

społeczeństwem informacyjnym oraz ustawą PZP. 

 

3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia – 
Załącznik nr 9 do SIWZ. 

3.5 Wspólny Słownik Zamówień:  

 

79420000-4 Usługi związane z zarządzaniem 
79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych 
79421100-2 Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych 
71520000- Usługi nadzoru budowlanego 
71247000- Nadzór nad robotami budowlanymi 
71248000- Nadzór nad projektem i dokumentacją 
71630000- Usługi kontroli i nadzoru technicznego 
71530000-Doradcze usługi budowlane 
79100000-5 Usługi prawnicze 
79131000-1 Usługi w zakresie dokumentów 
79342200-Usługi w zakresie promocji 

 

3.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza 
składania ofert wariantowych. 

4 INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH (ART. 67 UST. 1 
PKT 6 I 7)  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

5 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Okres realizacji niniejszego zamówienia obejmuje czas od dnia podpisania umowy na 
wykonanie niniejszego zamówienia do dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego „Raportu 
Końcowego” (tj. Raportu o którym mowa w OPZ - pkt 5.1 Załącznika nr 9 do SIWZ) nie dłużej 
jednak niż do 31.10.2016 roku.  

6 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

6.1 Zdolni do należytego wykonania zamówienia oraz spełniający następujące warunki 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907, z późn. zm.) 

Lp. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 
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1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania.  

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia 
Wykonawcy o posiadaniu zdolności do należytego wykonania zamówienia 
czyli spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego w/g 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

2 Wiedza i doświadczenie 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia tzn. w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali: 

1. co najmniej 2 usługi polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera 

Kontraktu / Menedżera Projektu / Inwestora Zastępczego, dla 

projektu polegającego na budowie „infrastruktury 

teleinformatycznej” o wartości nadzorowanej inwestycji co 

najmniej 15 000 000,00 PLN każda oraz o wartości wykonanej 

usługi minimum 500 000,00 PLN każda. 

2. Co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera 

Kontraktu / Menedżera Projektu / Inwestora Zastępczego dla 

inwestycji obejmującej wykonanie „serwerowni komputerowej” o 

łącznej wartości wykonanych prac budowalnych i instalacyjnych co 

najmniej 1 500 000,00 PLN. Ponadto wymaga się aby zakres 

nadzorowanych prac budowalnych obejmował co najmniej: 

wykonanie robót ogólnobudowlanych, wykonanie instalacji 

elektrycznej wraz z zasilaniem awaryjnym, wykonanie instalacji 

teletechnicznych, wykonanie klimatyzacji. 

3. Co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera 

Kontraktu / Menedżera Projektu / Inwestora Zastępczego dla 

inwestycji obejmującej dostawę sprzętu teleinformatycznego (w 

tj.: serwer, macierz dyskowa, przełączniki / switch`e, router) o 

łącznej wartości co najmniej 5 000 000,00 PLN  

4. Co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera 

Kontraktu / Menedżera Projektu / Inwestora Zastępczego dla 

projektu obejmującej opracowanie oprogramowania typu GIS o 

wartości co najmniej 1 500 000,00 PLN,  
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Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w ramach jednej usługi kilku 
wskazanych wyżej warunków. 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć, odpowiednio wypełniony według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ Wykaz wykonanych 
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane, oraz załączyć dowody że zostały wykonane należycie. 
 
W przypadku zamówień, których wartość została wyrażona w umowie w 
innej walucie niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia wartości 
inwestycji na walutę polską przy zastosowaniu średniego kursu Narodowego 
Banku Polskiego na dzień zakończenia realizacji zadania wykazanego w celu 
potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. 
 
Uwagi:  
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 

r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane za 
dowody, o których mowa powyżej uznaje się: 
 poświadczenie, 

 oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 

2.  W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego  
zamówienia wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, 
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 

3. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa 
powyżej budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo 
z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub 
zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się 
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 
budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o 
przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio 
zamawiającemu. 

4. Do przeliczenia wszystkich wartości występujących w innych walutach niż 
PLN Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego 
(NBP) z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest podać ten 
kurs przeliczeniowy w ofercie. 

5. Jeżeli zakres wskazanych i udokumentowanych, przez Wykonawcę w 
wykazie, usług i dostaw jest szerszy niż wymagany przez Zamawiającego, 
Wykonawca winien w wykazie wskazać zakres i wartość usług 
odpowiadających zakresowi wymaganemu przez Zamawiającego. 

3 Potencjał techniczny 
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia 
Wykonawcy o posiadaniu zdolności do należytego wykonania zamówienia 
czyli spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego w/g 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 

W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający żąda od 

Wykonawcy wykazania, że dysponuje lub będzie dysponował Zespołem 

Kluczowych Specjalistów tj. osób posiadających kwalifikacje i doświadczenie 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w skład którego wchodzą 

co najmniej: 

1.1. Kierownik Zespołu Kluczowych Specjalistów, posiadający: 

a) Wykształcenie wyższe techniczne 

b) doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Inżyniera 

Kontraktu / Kierownika Projektu w co najmniej dwóch projektach 

budowlanych w tym przynajmniej jeden z nich miał wartość nie 

mniejszą niż 10 000 000,00 PLN brutto, oraz obejmował swym 

zakresem: 

- budowę infrastruktury teleinformatycznej 

- budowę serwerowni  

- budowę systemu klimatyzacji, 

 

1.2. Zespół ds. serwerowni składający się z 3 osób o następujących 

kwalifikacjache i doświadczeniu: 

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży 

telekomunikacyjnej - posiadająca:  

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez 

ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im 

odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, 
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• aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz posiadający 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, 

• minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w 

nadzorowaniu robót telekomunikacyjnych (liczone od daty 

uzyskania uprawnień budowlanych), 

 

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży elektrycznej - 

posiadająca:  

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im 

odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, 

• aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz posiadający 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, 

• minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w 

nadzorowaniu robót sieciowych elektrycznych i 

elektroenergetycznych (liczone od daty uzyskania 

uprawnień budowlanych), 

 

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjno 

- budowlanej posiadający:  

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 

bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
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obowiązujących przepisów, 

• aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz posiadający 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, 

• minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w 

nadzorowaniu robót konstrukcyjno - budowlanych (liczone 

od daty uzyskania uprawnień budowlanych), 

 

1.3. Ekspert ds. oprogramowania GIS, posiadający: 

a) doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu co najmniej 2 

projektów informatycznych z zakresu oprogramowania GIS o 

wartości minimum 1 500 000,00 PLN brutto każdy;  

 

1.4. Ekspert ds. sprzętu teleinformatycznego, posiadający: 

a) doświadczenie zawodowe w nadzorze nad dostawami sprzętu 

teleinformatycznego dla 2 projektów teleinformatycznych o 

łącznej wartości dostarczanego  sprzętu 

teleinformatycznego  minimum 5 000 000,00 PLN brutto, 

 

1.5. Ekspert ds. prawnych, posiadający: 

a) doświadczenie zawodowe w przygotowaniu i przeprowadzeniu  

co najmniej 2 postępowań o udzielnie zamówienia publicznego z 

zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych,  

b) doświadczenie zawodowe w opracowaniu co najmniej 2 opinii / 

analiz prawnych dotyczących projektów inwestycyjnych;  

 

1.6. Ekspert ds. promocji, posiadający: 

a) doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu co najmniej 2 

promocji dla projektów o łącznej wartości  minimum 10 

000 000,00 PLN brutto;  

 

1.7. Ekspert ds. rozliczeń i przepływów finansowych posiadający: 

a) Wykształcenie wyższe ekonomiczne 

b) doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzania rozliczeń 

finansowych i płatności w tym co najmniej dla 2 projektów o 

łącznej wartości rozliczonych środków finansowych minimum 10 

000 000,00 PLN brutto. 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
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zasadzie spełnia/nie spełnia.  

Zamawiający nie żąda dla w/w osób przedłożenia stosownych certyfikatów, 
zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach zawodowych, a jedynie 
zamieszczenia w wykazie osób (Załącznik nr 7) informacji niezbędnych dla 
oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do osób, 
które będą uczestniczyć z wykonaniu zamówienia. W wykazie osób, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wykonawca winien zawrzeć 
konkretne szczegółowe informacje na temat kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia oraz dodatkowo oświadczenie Wykonawcy o 
posiadaniu zdolności do należytego wykonania zamówienia czyli spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu sporządzonego w/g wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

Informacje w zakresie certyfikatów / uprawnień: 
a. Zamawiający dopuszcza posiadanie certyfikatów innych niż wskazane 

przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany 
do wykazania, że wskazany certyfikat potwierdza posiadanie co najmniej 
takiej samej wiedzy, kompetencji i doświadczenia co certyfikat wskazany 
przez Zamawiającego 

b. Ilekroć wymaga się określonych uprawnień dla osób zdolnych do 
wykonania zamówienia rozumie się przez to również odpowiadające 
ważne uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów 
prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych 
zawodów regulowanych lub określonej działalności, jeżeli te kwalifikacje 
zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 
r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394). 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę funkcji  
w ramach zespołu przeznaczonego do realizacji zamówienia. 

5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wwarunków udziału w postępowaniu 

w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie:  

 złożonego oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu zdolności do 
należytego wykonania zamówienia czyli spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu sporządzonego w/g wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 
niniejszej SIWZ; 

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków w 
zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej przedstawi dokumenty 
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zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający 
przeliczy je na złoty polski. Do wszystkich koniecznych przeliczeń zostanie 
zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski kurs średni 
waluty na dzień wszczęcia postępowania. 

 

6.2 nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) 

6.3 Inne podmioty 

 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać Zamawiającemu, iż dysponowanie zasobami tych podmiotów ma charakter realny, 
gwarantujący należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., a 
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od 
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów mienionych w 
pkt 7.2 ppkt 1.,2., i 5. 

 w przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z potencjału ekonomicznego Podmiotu 
należy przełożyć w odniesieniu do tego podmiotu dokument, o którym mowa w pkt 6.1 
ppkt 5. 

 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b u.p.z.p., 
odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy 

6.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 

 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa 
w pkt 6.4. 

6.5 Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na 
podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). 

6.6 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

7 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 
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7.1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), należy 
przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie o spełnianiu warunków (Załącznik nr 2) 

Oświadczenie o spełnianiu warunków wg wzoru 

2 Wykaz wykonanych głównych dostaw lub usług (Załącznik nr 6) 

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i 
doświadczenia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednio 
wypełniony Wykaz wykonanych głównych dostaw lub usług (wg wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ), w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi 
zostały wykonane. 

3 Dowody potwierdzające należyte wykonanie głównych dostaw lub usług 

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i 
doświadczenia Wykonawcy zobowiązani są złączyć do oferty dowody 
potwierdzające, że usługi lub dostawy wykazane w Wykazie wykonanych 
głównych dostaw lub usług zostały wykonane należycie. 
 
Uwaga:  
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane za dowody, o których mowa powyżej uznaje się: 
a) poświadczenie, 
b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 
2.  W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego  zamówienia wskazane w 

wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 
dowodów. 

3. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzą 
wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że 
zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może 
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, 
dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych 
informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 

4. Do przeliczenia wszystkich wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający 
zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia publikacji ogłoszenia o 
niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca 
zobowiązany jest podać ten kurs przeliczeniowy w ofercie. 

5. Jeżeli zakres wskazanych i udokumentowanych, przez Wykonawcę w wykazie, usług i 
dostaw jest szerszy niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien w wykazie 
wskazać zakres i wartość usług odpowiadających zakresowi wymaganemu przez 
Zamawiającego. 

 

4 Wykaz osób (Załącznik nr 7) 

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego dysponowania 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć odpowiednio wypełniony Wykaz osób (wg wzoru stanowiącego 
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Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. 

 

7.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), należy 
przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy (Załącznik nr 3) 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru 

2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 
pkt 1 ustawy (Załącznik nr 4)  

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru 

3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS 

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

5 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej  

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert,; 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia    
 

 

„Inżynier Kontraktu dla projektu pn.: 
Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów 

w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej” 

Strona 17  

6 Aktualna  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy 

aktualna  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,  

7 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy 

aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

8 Pełnomocnictwo 

Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 
oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego 
rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; w 
oryginale lub notarialnie poświadczone za zgodność, 

9 Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 
5) 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 
pkt. 5 ustawy należy złożyć - informację o tym, czy Wykonawca należy do 
grupy kapitałowej, w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 
r., nr 50, poz. 331 z późn. zm.) wg wzoru, 

7.3 Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu 
do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca 
zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje 
się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed 
notariuszem. 

7.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

7.4.1 w punkcie 7.2 ppkt 3, 4, 5 oraz  7.2 ppkt 7- składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 

7.4.1.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

about:blankAKT%5b%5d70321974#mip11989324
about:blankAKT%5b%5d70321974#mip11989324
about:blankAKT%5b%5d70321974#mip11989324
about:blankAKT%5b%5d70321974#mip11989324
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7.4.1.2 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu, 

7.4.1.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
7.4.2 w punkcie 7.2 ppkt 6 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 
ustawy. 

7.5 Dokumenty, o których mowa powyżej w punkcie 7.4.1.1 i 7.4.1.3 oraz punkcie 7.4.2, 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. Dokument, o którym mowa powyżej w punkcie 7.4.1.2, powinien być wystawiony 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

7.6 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.4 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt 7.5 stosuje się 
odpowiednio. 

7.7 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 

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

8 WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ  OFEROWANE USŁUGI WYMAGAŃ 
OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO  

Zamawiający nie wymaga złożenia  oświadczeń i dokumentów, w celu potwierdzenia 
spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego w SIWZ. 

9 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

9.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - 
pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
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9.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.1, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpatrywania. 

9.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 9.1. 

9.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, 
a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

9.5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest 
udostępniona  na stronie internetowej, zamieszcza ją także na stronie. 

9.6 Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w 
ustawie Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), 
prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

9.7 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

9.8 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

9.9 Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie 
może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem 
wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907, z późn. zm.). 

Uwaga: Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia drogą 
elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego, a chcieliby otrzymywać informacje, o 
których mowa powyżej, zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. 

 

9.10 Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na 
adres Zamawiającego: 

Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o. 

ul. Bojkowska 37 lok. 3 

44-100 Gliwice 

e-mail: biuro@ssm.silesia.pl 

fax. +48 32 441 90 16 

 

z dopiskiem: „Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy 
świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia 
otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej”. 

mailto:biuro@ssm.silesia.pl
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9.11 Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

 Grzegorz Nitkiewicz / Karolina Cygan 
Fax: +48 32 441 90 16 

10 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

10.1 Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 
20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100) 

10.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
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. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm., tekst jednolity 
Dz.U.2007.42.275.). 

10.3 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, 
powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia 
(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 
c) kwotę gwarancji/poręczenia, 
d) termin ważności gwarancji/poręczenia, 
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia w ciągu 

14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, 
iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 

 nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”; 
f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia w ciągu 

14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, 
iż Wykonawca: 

 w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 
ustawy prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 
ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził 
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. 

10.4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego:                                                  
ING Bank Śląski o/Gliwice nr 79 1050 1298 1000 0023 5801 1001 

10.5 Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez ustawę formach należy złożyć  
w oryginale wraz z oryginałem oferty, kopię wraz z kopią oferty.  
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10.6 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że 
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  

10.7 W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego 
przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia 
przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

10.8 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. 
10.9 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 
terminie określonym przez zamawiającego. 

10.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, 
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 
pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

10.11  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana:  

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, lub 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

11 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

11.1 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, służące pokryciu 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, zawartej 
w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, w wysokości 10 % ceny 
brutto podanej w Formularzu Oferty. 

11.2 Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy przed podpisaniem umowy. 

11.3 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru 
Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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. 

11.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, Wykonawca wpłaci przelewem na następujący 
rachunek bankowy Zamawiającego:  
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ING Bank Śląski o/Gliwice nr 79 1050 1298 1000 0023 5801 1001 
11.5 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 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.  

11.6 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, winno zostać wniesione w PLN. 
11.7 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
11.8 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, składane w formie gwarancji, powinno 

spełniać następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, 
nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

11.9 Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu 
(gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie 
dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny 
dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie 
zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu, 
uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. 

11.10 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniesie zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę 
spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 Ustawy. 

11.11 Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy, stosuje się 
art. 149 Ustawy pzp. 

11.12 Zamawiający zwróci 100 % zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 
dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane tzn. dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego „Raportu Końcowego” (tj. 
Raportu o którym mowa w OPZ - pkt 5.1 Załącznika nr 9 do SIWZ). 

12 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

12.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

12.3 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.  

13 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

13.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

13.2 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

13.3 Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 

13.4 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające 
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w 
postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 
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13.5 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 
przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

13.6 Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego Załącznik 
nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

13.7 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub 
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

13.8 Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę 
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co 
najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią 
imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.  

13.9 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

13.10 Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. 

13.11 Zawartość oferty:  

- wypełniony formularz oferty (Załącznik nr 1), 

- Metodyka Zarządzania Projektem (Załącznik nr 1A), 

- pozostałe dokumenty, oświadczenia i wykazy wymienione w pkt 7 niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, 

13.12 Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem 
Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: „Inżynier Kontraktu 
dla projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy 
świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia 
otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej NIE OTWIERAĆ przed: [ zgodnie z pkt 14.3 
SIWZ] ”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić 
zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

13.13 Każda złożona oferta zostanie wpisana do rejestru prowadzonego przez zamawiającego 
i otrzyma swój numer identyfikacyjny.  

13.14 Rejestr zostanie zamknięty wraz z upływem terminu składania ofert poprzez zakreślenie 
i  adnotację o liczbie ofert złożonych w terminie. Oferty złożone po terminie zostaną 
zarejestrowane pod powyższą adnotacją i zostaną zwrócone wykonawcy w trybie art. 84 
ust. 2 Pzp (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). 

13.15 Każdy składający ofertę osobiście może otrzymać pisemne poświadczenie złożenia oferty 
z określeniem daty i godziny złożenia oraz numerem identyfikacyjnym oferty zgodnym 
z rejestrem.  

13.16 Wykonawcy składający ofertę pocztą lub kurierem chcący otrzymać poświadczenie 
złożenia oferty muszą na zewnętrznej kopercie napisać adres e-mail bądź nr fax-u, pod 
który należy przesłać informację.  

13.17  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie 
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu 
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Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 
oferty. Powiadomienie musi być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną 
(pełnomocnictwo szczególne do czynności wycofania oferty). Powiadomienie to musi być 
opisane w sposób wskazany w pkt 12.12 oraz dodatkowo oznaczone słowami „OFERTA 
ZAMIENNA Z WYCOFANIEM POPRZEDNIEJ”. W takim przypadku najpierw zostanie 
otwarta oferta zamienna, zaś oferta wycofana nie będzie otwierana.  

13.18 Zwrot oferty wycofanej nastąpi niezwłocznie do Wykonawcy pocztą bez jej otwierania.  

13.19 Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za 
złożenie dwóch ofert, co spowoduje odrzucenie ofert z mocy art. 89 ust. 1 pkt 1, gdyż jest 
to sprzeczne z art. 82 ust. 1 Pzp.  

13.20 Wykonawca może także uzupełnić wcześniej złożoną ofertę, jednak wyłącznie przed 
upływem terminu składania ofert, oznaczając przy tym opakowanie tak jak podano w pkt 
12.12 oraz dodatkowym napisem: "UZUPEŁNIENIE OFERTY". Oferty z takim oznaczeniem 
będą otwarte w ostatniej kolejności.  

13.21 Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, 
część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie 
oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - POUFNE”. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). 

14 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

14.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 23.11.2015r. do godz. 9:30 

14.2 Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie. 

14.3 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu: 23.11.2015r. o godz. 10:00 

14.4 Otwarcie ofert jest jawne. 

14.5 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

14.6 Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofertach. 

15 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

15.1 W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9  maja 2014 r 
o informowaniu o cenach towarów i usług (DZ. U. z 2014 r. poz. 915) za wykonanie 
przedmiotu zamówienia i wpisać ją do wzoru oferty (Załącznik nr 1). 

15.2 Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty 
oferowane przez Wykonawcę oraz wszelkie koszty zwiazane z dostawą. 

15.3 Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres umowy i nie będą 
podlegały zmianom. 
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15.4 W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

15.5 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

16 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

16.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

 zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania; 

 nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
 

16.2 Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach 
(1% = 1 pkt). Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione 
poniżej kryteria.  

 

16.3 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Kryterium Symbol 
Waga 

% 
Ilość 

punktów 

C - Cena  C 55 55 

M - Metodyka Zarządzania Projektem G 45 45 

 

16.4 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę 
punktów.  

Maksymalna suma punktów wynosi 100 pkt = C [55 pkt] + M [45 pkt] gdzie: 

- „C” - oznacza ilość otrzymanych punktów za kryterium "Cena" 

- „M” – oznacza ilość otrzymanych punktów za kryterium " Metodyka zarządzania 
projektem"  

16.5 Punktacja za poszczególne kryteria. 

16.5.1 W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: 

Liczba punktów za cenę oferty ocenianej będzie wyliczana według następującego 
wzoru: 

C= 
Cena oferty najtańszej 

X 55 pkt 
Cena oferty badanej 

16.5.2 W kryterium „Metodyka zarządzania projektem” ocena ofert dokonana zostanie w 

następujący sposób: 

Liczba punktów uzyskana w kryterium „Metodyka zarządzania projektem” 
będzie wyliczana według następującego wzoru: 
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M= 

 

Liczba punktów badanej oferty 

X 45 pkt  
Maksymalna liczba punktów za kompletność 
opisów poszczególnych elementów 
„Metodyki zarządzania projektem” 

16.5.2.1 Sposób przyznawania punktów przez Zamawiającego w kryterium 

„Metodyka zarządzania projektem” – Zamawiający przyzna punkty za 

kompletność opisu poszczególnych elementów „Metodyki zarządzania 

projektem” tzn.: 

16.5.2.1.1  Opis realizacji procesu zamówienia – oceniane będzie (na podstawie 

złożonej wraz z ofertą „Metodyką zarządzania projektem”): czy i w 

jakim stopniu Wykonawca uwzględnił w metodyce zarządzania 

projektem doświadczenie i specyfikę wykonanych lub wykonywanych 

aktualnie przedsięwzięć o specyfice związanej z realizacją niniejszego 

zadania.  Zamawiający przyzna od 0 do 5 pkt; 

16.5.2.1.2  Organizacja procesu realizacji zamówienia, w tym propozycja 

współpracy  z Zamawiającym nakierowana na zaangażowanie 

pracowników Zamawiającego i przekazanie im maksymalnej ilości 

wiedzy z zakresu tematyki przedmiotu zamówienia – oceniane będzie 

(na podstawie złożonej wraz z ofertą „Metodyką zarządzania 

projektem”): 

a. Czy wykonawca przedstawił strukturę organizacyjną zespołu, 
która daje pewność że właściwie zostały przypisane role i 
zakres odpowiedzialności dla poszczególnych członków zespołu 
Inżyniera Kontraktu (tj. Kierownika Zespołu, Kluczowych 
Ekspertów wskazanych w Ofercie i osób skierowanych do 
wykonania zamówienia); czy podział ról i zakres 
odpowiedzialności członków zespołu jest czytelny oraz czy 
odpowiada celowi projektu oraz doświadczeniu i kwalifikacjom 
członków zespołu; czy jest jasno opisany przepływ informacji 
pomiędzy członkami zespołu – Zamawiający przyzna od 0 do 6 
pkt; 

b. Czy wykonawca zdefiniował ewentualne ryzyka, możliwe do 
wystąpienia przy realizacji projektu i czy przedstawił 
wyczerpujące informacje na temat reagowania w takich 
sytuacjach tj. przedstawił procedury zarządzania ryzykiem – 
Zamawiający przyzna od 0 do 5 pkt; 

c. Czy wykonawca przedstawił opis form i metod zarządzania  
komunikacją, w tym opracowanie szczegółowych procedur 
komunikacji między następującymi stronami projektu - 
Wykonawcą/Wykonawcami, Inżynierem Kontraktu, przy 
wykonywaniu zamówienia – Zamawiający przyzna od 0 do 4 
pkt; 
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d. Czy wykonawca przedstawił opracowanie modelu organizacji 
i zarządzania Projektem obejmującym zarządzanie na dwóch 
poziomach: I poziom – Komitet Sterujący z udziałem 
przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu oraz 
Wykonawcy/ów Kontraktów (Wykonawcy bez prawa głosu) 
odpowiedzialny za podejmowanie kluczowych decyzji 
w realizacji Projektu, II poziom - zespoły robocze: budowlany, 
telekomunikacyjny, zamówień publicznych, ds. rozliczenia 
Projektu pod ścisłym nadzorem Inżyniera Kontraktu– 
Zamawiający przyzna od 0 do 4 pkt; 

e. Czy wykonawca przedstawił opis przepływu informacji 
pomiędzy członkami zespołu; przedstawienie organizacji 
kontroli jakości realizacji zamówienia, a także opis zalet 
zaproponowanego rozwiązania – Zamawiający przyzna od 0 do 
3 pkt; 

f. Czy wykonawca przedstawił opis narzędzi, które pozwolą na 
ocenę bieżącej realizacji projektu oraz zarządzania zmianą, w 
tym opracowanie procedur zarządzania i wprowadzania zmian 
w ramach prowadzenia projektu. – Zamawiający przyzna od 0 
do 3 pkt; 

16.5.2.1.3  Opis zarządzania harmonogramem oraz logistyką projektu 

z uwzględnieniem współpracy pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem 

Kontraktu – oceniane będzie (na podstawie złożonej wraz z ofertą 

„Metodyką zarządzania projektem”):: 

a. Czy wykonawca przedstawił harmonogram prac w Projekcie, czy 
przyjęty harmonogram jest wykonalny – Zamawiający 
przyzna od 0 do 8 pkt; 

b. Czy wykonawca zdefiniował działania oraz planowane czasy 
trwania i reakcji na zagadnienia obsługi procesu nadzoru 
projektu Zamawiający przyzna od 0 do 2 pkt; 

c. Zdefiniowania propozycji działań organizacyjnych w ramach 
realizacji umowy- Zamawiający przyzna od 0 do 10 pkt; 

16.5.2.1.4  Maksymalna ilość punktów za kompletność opisów poszczególnych 

elementów „Metodyki zarządzania projektem” wynosi: 50 pkt. 

16.5.3 Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na 

to, że dwie lub więcej ofert będzie posiadało taką samą Liczbę punktów, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 

16.5.4 Wszystkie obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dwóch cyfr po 

przecinku. 

16.6 Ostateczna ocena punktowa oferty. 

Ocena punktowa badanej oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą 
wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne 
kryteria: 

 
P = C + M 
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gdzie : 

P Ostateczna ocena punktowa badanej oferty 

C ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena brutto” 

G ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Metodyka Zarządzania 
Projektem” 

 
Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę 
punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 
 

16.7 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 
zastrzeżeniem pkt 16.9, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

16.8 Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży 
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), 
zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia 
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie 
podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.  Złożenie na 
wezwanie Zamawiającego oświadczeń i dokumentów może nastąpić w formie e-mail lub 
fax w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, a oryginały lub kopie poświadczone 
za zgodność z oryginałem powinny być dostarczone przez Wykonawcę niezwłocznie do 
siedziby zamawiającego. Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, 
wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. 

16.9 Zamawiający poprawia w ofercie;  

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  

16.10 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

16.11 Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej 
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie 
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny, w szczególności w zakresie:  
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1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 

technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia 

dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów 

pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, 

poz. 1314);  

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

16.12 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 
wykonawcy.  

16.13  Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

16.14 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

 jest niezgodna z ustawą; 

 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
z zastrzeżeniem pkt 16.9 lit. c. 

 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji; 

 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 

 zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 16.9 lit. c; 

 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

17 UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

17.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

17.2 Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy wystąpią 
przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907, z późn. zm.), w tym jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

17.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
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 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie 
jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne; 

 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 

 terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 

17.4 Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 17.3 Zamawiający umieści na stronie 
internetowej www.ssm.silesia.pl  oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 

17.5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba 
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). 

18 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

18.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 
183 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), w 
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony 
w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. 
zm.), albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie 
możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności 
wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907, z późn. zm.). 

18.2 O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę 
odrębnym pismem lub telefonicznie. 

18.3 Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

18.4 W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

http://www.ssm.silesia.pl/
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19 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI 
UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 
WARUNKACH 

19.1 Wzór umowy stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  

19.2 Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na 
określonych poniżej warunkach i okolicznościach:  

a) gdy konieczność zmiany, w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości 

podatku VAT), 

b) konieczności zmiany terminu realizacji:  

- w przypadku, w którym procedura udzielania zamówienia publicznego ulegnie 

wydłużeniu w stosunku do zakładanego okresu jego zakończenia Zamawiający 

dopuszcza możliwość zawarcia aneksu zawierającego wydłużenie okresu realizacji 

umowy, 

- w przypadku gdy na skutek potrzeb / przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

nastąpi przerwa w realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia. 

- w przypadku gdy przedłużeniu ulegnie umowa dla zamówienia pn.:  „Centrum Usług 

Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych 

oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci 

cyfrowej” dla którego Wykonawca pełni rolę Inżyniera Kontraktu.  

c) obiektywnie konieczna, tj. niezawiniona przez Wykonawcę stanie się zmiana członka 

zespołu zawartego w wykazie osób załączonych przez Wykonawcę do oferty; w takim 

wypadku zmiana umowy możliwa będzie jedynie w sytuacji, w której nowy członek 

zespołu spełniać będzie wymagania stawiane w SIWZ,  

d) gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego, 

e) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

f) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian 

wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie 

zamówienia na usługę, 

g) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, 

nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można 

zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania 

się z umowy w jej obecnym brzmieniu, 

h) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do 

sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług. 

20 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
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20.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). 

20.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 
z późn. zm.). 

20.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału 
w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego. 

20.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

20.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

20.6 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 za pomocą jednego ze sposobów 
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907, z późn. zm.). 

20.7 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). 

20.8 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). 

20.9 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

20.10 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego. 

20.11 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej 
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego 
jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
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21 AUKCJA ELEKTRONICZNA 

21.1 W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej.  

22 POZOSTAŁE INFORMACJE 

22.1 Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

Nr Nazwa załącznika / wzoru 

1 Wzór formularza oferty (Załącznik nr 1) 

2 Wymagania dot. opracowania metodyki zarządzania Projektem w ramach postępowania Usługi 
Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: „Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy 
świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego 
dostępu do ich postaci cyfrowej" (Załącznik nr 1A) 

3 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków (Załącznik nr 2) 

4 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - art. 24 ust. 1 PZP (Załącznik nr 3) 

5 Wzór oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 2 pkt 1 PZP (Załącznik nr 4) 

6 Wzór oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 5) 

7 Wzór wykazu wykonanych głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie (Załącznik nr 6) 

8 Wzór wykazu osób (Załącznik nr 7) 

9 Wzór umowy (Załącznik nr 8) 

10 Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 9). 

 


