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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

DO PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI 

SZACUNKOWEJ  > 200 000 EURO NA ZADANIE 
 

dofinansowane z  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na 
lata 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego – Oś II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Moduły 
informacyjne, platformy e –usług i bazy danych, pn.: 

 
 

 
Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunika cyjnych 

szansą rozwoju Gmin Krapkowice i  Baborów 
 

 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
1.  Gmina Krapkowice                                               2. Gmina Baborów  
     ul. 3 Maja 17          ul. D ąbrowszczaków 2a  
     47-303 Krapkowice                                                    48-120 Baborów 
     tel. 77/ 44 66 888                   tel. 77/ 40 36 920   
     fax. 77/ 44 66 800                                                       fax. 77/ 40 36 928 
     e-mail: umig@krapkowice.pl                                     e-mail: um@baborow.pl   
        
     reprezentowana przez Burmistrza                           reprezentowana przez  
     Andrzeja Kasiur ę                                                       Burmistrz El Ŝbietę Kielsk ą,                                                  

w imieniu której, w niniejszym 
post ępowaniu, działa Burmistrz 
Krapkowic 

                                                                                         
 
 
 

Nr sprawy: PiRG. 271.1.10.2012 
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Wspólny Słownik Zamówie ń CPV: 
 

  
30213300-8    Komputer biurkowy 
32420000-3    Urządzenia sieciowe 
48160000-7    Pakiety oprogramowania bibliotecznego 
48190000-6    Pakiety oprogramowania edukacyjnego 
32418000-6    Sieć radiowa 
30160000-8    Karty magnetyczne 
30213100-6    Komputery przenośne  
30216200-8    Czytniki kart magnetycznych 
30232110-8    Drukarki laserowe  
32322000-6    Urządzenia multimedialne 
32540000-0    Centrale 
30216130-6    Czytniki kodu kreskowego 
48600000-4    Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne 
48823000-3    Serwery plików 
48620000-0    Systemy operacyjne 
48700000-5    Pakiety oprogramowania uŜytkowego 
48800000-6    Systemy i serwery informacyjne 
48311000-1    Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami 
45312300-0    Instalowanie anten 
72263000-6    Usługi wdraŜania oprogramowania 
72400000-4    Usługi internetowe 
 
Postępowanie prowadzone jest na w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – jednolity tekst Dz. U. Nr 
113, poz. 759 z 2010r. ze zmianami, zwanej w treści SIWZ „ustawą” i przepisów 
wykonawczych do ustawy.    
                                                 
        
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera : 
 
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla oprogramowania – załącznik nr 2 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla sprzętu – załącznik nr 3 

Kalkulacja kosztów – załącznik nr 4 

Wykaz usług i dostaw – załącznik nr 5 

Wykaz osób – załącznik nr 6 

Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp – załącznik nr 7 

Oświadczenie z art. 24 ustawy Pzp – załącznik nr 8 

Projekt umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym – załącznik nr 9 
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Zatwierdził dnia :  
 
Z up. Burmistrza Krapkowic 
Z-ca Burmistrza  
/-/ Romuald Haraf  
……………………………… 
/przedstawiciel Gminy Krapkowice/ 

 
 
     
 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

 

Przedmiot zamówienia złoŜony jest z dwóch części obejmujących platformę programową oraz 

platformę sprzętową dla jednostek biorących udział w projekcie – Gminy Krapkowice                 

i Gminy Baborów. Zakres wdroŜenia dla obu platform jest róŜny dla poszczególnych jednostek 

biorących udział w projekcie.  

 

Platforma programowa 

 

Platforma programowa obejmuje systemy zarządzania gminą w skład których wchodzą : 

a. System EZD,  

b. Archiwum Elektroniczne 

c. Zintegrowany system dziedzinowy  

 

oraz pozostałe systemy będące elementami systemu e-Urząd: 

a. e-BOK 

b. ESP 

c. e-Podpis 

d. e-Przedsiębiorca 

e. e-Oświata 

f. e-Biblioteka 

g. e-Turystyka 

h. Rozbudowany serwis WWW wraz z BIP. 
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i. e-Kontakt 

j. system Wymiany Planów i Sprawozdań  

 

Ogólne wymagania techniczne dla platformy programowe j 

Oprogramowanie wchodzące w skład platformy programowej : 

 

a. Powinno być w pełni transakcyjne, 

b. Powinno pozwalać na jednoczesny dostęp do danych wielu uŜytkownikom oraz zapewnia 

ochronę tych danych przed utratą spójności lub zniszczeniem, 

c. Jest skalowalne, przy czym skalowanie systemu moŜe odbywać się przez: 

-  dołączenie dodatkowych stanowisk – zwiększanie liczby uŜytkowników, 

- rozbudowę warstwy aplikacyjnej /zwiększenie zasobów komputerów obsługujących 

warstwę poprzez rozbudowę pamięci, zwiększenie liczby procesorów oraz zwiększanie 

liczby maszyn/, 

- rozbudowę warstwy bazodanowej /zwiększenie zasobów komputerów obsługujących 

warstwę poprzez rozbudowę pamięci, zwiększenie liczby procesorów, zwiększenie 

pojemności pamięci masowych/, 

d. Musi umoŜliwiać szybką i sprawną aktualizację z zachowaniem środków bezpieczeństwa 

przed utratą danych, 

e. Musi posiadać mechanizm zapewniający, Ŝe podczas aktualizacji nie zostaną utracone 

Ŝadne zgromadzone dane oraz nie dojdzie do ich uszkodzenia bądź przekłamania nawet w 

wówczas, gdy aktualizacja przebiegnie błędnie lub wystąpi awaria, 

f. Musi posiadać konstrukcję modułową, z moŜliwością niezaleŜnego, stopniowego 

uruchamiania poszczególnych funkcjonalności. Jednocześnie system musi być integralną 

całością i być obsługiwany za pomocą jednego interfejsu, 

g. Powinna istnieć moŜliwość pracy UŜytkowników końcowych, Liderów, Administratorów 

lokalnych oraz Interesantów dysponujących systemami operacyjnymi co najmniej  MS 

Windows w wersji XP, Vista, 7 oraz Linux, Mac OS, 

h. Powinno być kompatybilne /musi zapewniać stabilną pracę/ z dostarczonym w ramach 

niniejszego zamówienia sprzętem. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 

Minimalne wymagania odno śnie sprz ętu komputerowego 
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Przedmiotem zamówienia jest równieŜ dostawa sprzętu komputerowego, w tym :  

1. Komputer PC – 106 szt.  

2. Monitor LCD 19” – 106 szt.  

3. Serwer typ 1 – 4 szt. 

4. Serwer typ 2 - 2 szt.  

5. Urządzenie do archiwizacji typ 1 – 2 szt.  

6. Urządzenie do archiwizacji typ 2 – 2 szt.  

7. Urządzenie sieciowe typ 1 - 2 szt.  

8. Urządzenie sieciowe typ 2 – 1 szt. 

9. Urządzenie sieciowe typ 3 – 2 szt. 

10. PIAP – infokiosk zewnętrzny – 7 szt.  

11. PIAP – infokiosk wewnętrzny – 2 szt.  

12. Przełączniki zarządzane – 5 szt. 

13. Wimax – 2 sz.  

14. VoIP – 1 szt. 

15. e-Oświata – 1 szt. 

16. e-Biblioteka – 2 szt. 

17. e-Podpis – 1 szt. 
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Przedmiotowy sprzęt musi być nowy, nieuŜywany, sprzedawany w kompletnej konfiguracji 

producenta. Zamawiający wymaga równieŜ od Wykonawcy transportu, instalacji i uruchomienia 

sprzętu komputerowego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego  i w wymaganej przez 

Zamawiającego konfiguracji środowiska sieciowego - załącznik nr 3 i 4 do SIWZ. Serwer i 

urządzenia sieciowe aktywne zostaną zamontowane w szafach rackowych w pomieszczeniach 

pełniącym funkcję serwerowni w budynkach urzędów i podłączone do sieci LAN i wydzielonej 

sieci zasilającej. 

Wykonawca dostarczy niezbędną dokumentację i instrukcje, które pozwolą administratorowi na 

samodzielną konfigurację poszczególnych elementów infrastruktury i wykrycie nieprawidłowości 

w celu zgłoszenia problemu do Wykonawcy. 

Wykonawca przekaŜe opracowanie koncepcji połączeń i zabezpieczeń poszczególnych 

elementów infrastruktury (urządzenia sieciowe, serwery) wraz z plikami konfiguracyjnymi 

zawierającymi komentarze wyjaśniające przyjęte załoŜenia. 

Wykonawca zestawi bezpieczne połączenie sieciowe pomiędzy Urzędem, a jednostkami 

organizacyjnymi biorącymi udział w projekcie. 

Konfiguracja wszystkich elementów infrastruktury, dostarczonych w ramach projektu, powinna 

być zgodna z obowiązującymi Systemami Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Polityką 

Bezpieczeństwa Informacji. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

Przedmiotem zamówienia jest ponadto dostawa, montaŜ i uruchomienie systemu radiowej sieci 

szerokopasmowej dla miast Krapkowice i Baborów. System szerokopasmowy powinien być w 

pełni zgodny ze standardem 802.16e-2005, 802.11 a/n i pracować w nielicencjonowanym 

paśmie częstotliwości 5 GHz – szczegółowy opis znajduje się na załączniku nr 3 do SIWZ.  

Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w formie 

papierowej w 2 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej (na płycie CD lub DVD). 

Dokumentacja będzie obejmować: 

• zdjęcia z miejsca instalacji (tylko w formie elektronicznej); 

• plany miejscowości z naniesionym miejscem montaŜu anten stacji bazowych i ich 

azymutami oraz oznaczeniami; 

• specyfikację urządzeń systemu szerokopasmowego (lokalizacja, nazwa, adresy MAC, 

adresy IP), podłączonych do nich anten oraz portów przełączników; 

• schemat logiczny sieci; 
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II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
 

Realizacja zamówienia winna zakończyć się w terminie do 110 dni od dnia zawarcia umowy.  

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zrealizował poszczególne etapy zamówienia                  

w terminach określonych w poniŜszej tabeli.  

 

L.p Etapy zamówienia  Maksymalna liczba dni 
na wykonanie etapu 

1.  E-Biblioteka 110 dni 

2.  E-Oświata 110 dni 

3.  E-Przedsiębiorca 110 dni 

   3.1 E-Turysta  

3.2 Rozbudowa Serwisu WWW wraz z BIP  

4.  SPRZĘT  60 dni 

4.1 zestawy komputerowe z oprogramowaniem  

4.2 serwery  

4.3 dyski sieciowe do archiwum  

4.4 PIAP - infokiosk -wewnętrzny  

4.5 PIAP - infokiosk -zewnętrzny  

4.6 przełączniki zarządzalne  

4.7 firewal - UTM  

4.8 sieć teleinformatyczna IP  

5.  SIEĆ WIMAX 70 dni 

6.  PLATFORMA PROGRAMOWA 110 dni 

6.1 System EZD + ESP+EBOK  

6.2 Archiwum Elektroniczne  

   6.3 Zintegrowany system dziedzinowy  

6.4 Kadry i Płace  

   6.5 System wymiany planów i sprawozdań  

6.6 E-Podpis  

6.7 E-Kontakt  
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7.  INTEGRACJA OPROGAMOWANIA 110 dni 

 7.1 integracja oprogramowania z EZD  

 7.2 Usługi wdroŜeniowe  
 
 

 

 
III. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 
 

Cena ofertowa winna być wyliczona na załączniku nr 4 do SIWZ – Kalkulacja kosztów. Ponadto 

winna zawierać wszystkie inne koszty wykonania przedmiotu zamówienia, w tym                        

w szczególności koszty dostawy własnym transportem do siedziby Zamawiającego (Gminy 

Krapkowice / Gminy Baborów), wszelkie naleŜne opłaty i podatki, koszt załadunku i rozładunku 

sprzętu, koszt uruchomienia, wdroŜenia, koszty szkolenia personelu Zamawiającego, udzielenia 

licencji, koszt oprogramowania, koszt zakupu, wszelkie koszty wynikające z wykonania 

obowiązków gwarancyjnych i serwisowych, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej          

i wszystkie inne zobowiązania i koszty bez których wykonanie zamówienia byłoby niemoŜliwe. 

  

Ceny tych samych elementów (o takich samych parametrach) zarówno dotyczących sprzętu jak 

i oprogramowania winny być jednakowe dla obu Gmin.  

Wykonawca przy wyliczeniu ceny ofertowej winien uwzględnić i wliczyć w cenę wymogi 

wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, o których mowa w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ – 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  

Tak wyliczona cena winna być podana na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 

do SIWZ. Cena winna być podana w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

 
 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
 

1. Wykonawcy muszą przedstawić treść oferty odpowiadającą treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  

2. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę. 
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3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela 

wykonawcy w zakresie jego praw majątkowych zgodnie z wpisem do rejestru handlowego 

lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku osoby 

upowaŜnionej do podpisania oferty upowaŜnienie (pełnomocnictwo rodzajowe) powinno być 

dołączone do oferty o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez 

wykonawcę.                                                                                                                                               

      UpowaŜnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 

4. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub czytelnej 

kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela 

wykonawcy lub osoby upowaŜnionej.  

5.  Zaleca się kaŜdą kartkę oferty oraz załączone oświadczenia i dokumenty ponumerować 

kolejnymi numerami, a wszystkie kartki oferty spiąć. 

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 

osobę podpisującą ofertę. 

6. Wykonawca  zamieści  ofertę w kopercie która będzie zaadresowana na adres    

zamawiającego oraz będzie posiadać oznaczenie :   

 
               „Krapkowice- Baborów – wykorzystanie technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych ” 
 

 
Poza oznaczeniami podanymi powyŜej, koperta będzie posiadać nazwę i adres    

wykonawcy. 

 8. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną  przez siebie ofertę pod 

warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty  przed  upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu  musi być złoŜone wg. takich samych zasad jak składana oferta.  

Koperta  powinna  zostać  dodatkowo  oznaczona  „Zmiana” lub  „Wycofanie”. Wykonawca  

nie moŜe wycofać oferty  ani  wprowadzić  jakichkolwiek zmian   treści oferty  po upływie 

terminu składania ofert.  

      Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 
 

 10 

 9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne, na zasadach określonych 

w dziale VI, pkt. 10 SIWZ.   

10. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i ofert częściowych, nie przewiduje się 

przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień 

uzupełniających.                           

 
11. Podwykonawcy 
 
      Wykonawca w ofercie wskaŜe, które części zamówienia zamierza powierzyć 

podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega moŜliwości powierzenia podwykonawcy 

jakiejkolwiek części zamówienia.   

 
12.Wszystkie dokumenty złoŜone w postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji 

zastrzeŜonych przez składającego ofertę. Dokumenty niejawne, zastrzeŜone przez 

wykonawcę składającego ofertę, wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie 

sposób. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z 

2003r. ze zmianami), jeŜeli wykonawca nie później niŜ w terminie składania ofert zastrzegł, 

Ŝe nie mogą one być one udostępniane. Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja 

zamawiającego dokona analizy ofert, które z załączonych do oferty dokumentów mogą być 

udostępniane. Poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumieć naleŜy nieujawnione do 

wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 

przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.   

     

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 
 

 
 
     1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, dotyczące: 

        1.1  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,   jeŜeli   

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
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               Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  

      Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.   
 

   1.2  posiadania wiedzy i doświadczenia;          

    Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

     1.2.1 Wykonawca wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu     

składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonał naleŜycie lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

równieŜ wykonuje naleŜycie:  

 

1.2.1.1  co najmniej dwa projekty w jednostce administracji publicznej dla co najmniej 10 

uŜytkowników wewnętrznych, przedmiotem których była dostawa i wdroŜenie 

zintegrowanego systemu informatycznego złoŜonego z co najmniej :  

systemu obiegu dokumentów, elektronicznej skrzynki podawczej, systemu 

wymiaru podatków i opłat lokalnych, platformy sprzętowej (serwery, komputery, 

urządzenia sieciowe, drukarki), przy czym: 

                  -  jedno wdroŜenie obejmowało migracje danych podatkowych oraz integrację 

systemu obiegu dokumentów z ePUAP, 

− jedno wdroŜenie obejmowało dostawę, wdroŜenie i integrację systemu 

komunikacji VoIP z systemem obiegu dokumentów. 

Wartość kaŜdego z projektów wynosiła minimum 700 000 zł brutto.  

 

1.2.1.2  co najmniej jeden projekt w jednostce administracji publicznej, przedmiotem 

którego była/jest dostawa i wdroŜenie zintegrowanego system informatycznego 

złoŜonego z co najmniej : systemu finansowo-księgowego, wymiaru podatków i opłat 

lokalnych, księgowości i windykacji podatkowej, rejestru umów, obsługi kasy, rejestru 

faktur, kadr i płac wraz z migracją danych. WdroŜenie powinno obejmować co najmniej 

15 uŜytkowników wewnętrznych, a wartość zamówienia wynosiła minimum 150 000,00 zł 

brutto.  

       1.2.1.3 co najmniej dwa projekty, przedmiotem których było wdroŜenie autorskiego 

systemu informatycznego obejmującego co najmniej system obiegu dokumentów 

zintegrowany z: 
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− ePUAP,  

− elektronicznym biurem obsługi klienta,  

− archiwum elektronicznym, 

− systemem e-Podpis (Lokalne Centrum Certyfikacji, usługi PKI, SSO) 

                   Wartość kaŜdego z projektów wynosiła minimum 500 000,00 zł brutto.  

 

1.2.1.4 co najmniej jeden projekt, przedmiotem którego była dostawa, wdroŜenie              

i 3 letnie utrzymanie autorskiego systemu wymiany planów i sprawozdań pozwalającego 

na bez plikową komunikację jednostki organizacyjnej z urzędem. WdroŜenie powinno 

obejmować co najmniej 2 jednostki organizacyjne. 

 

1.2.1.5 wykonali co najmniej 2 dostawy wraz z wdroŜeniem informatycznego systemu 

obsługi biblioteki obsługującego bibliotekę główną z filiami, w sposób pozwalający na 

wspólną pracę z centralną bazą danych bibliograficznych oraz korzystanie ze wspólnej 

bazy czytelników (jedna legitymacja uprawniająca czytelnika do korzystania ze 

wszystkich placówek).Przy czym: 

− co najmniej 1 dostawa z hostingiem baz danych świadczonym z serwera 

wykonawcy nie krócej niŜ przez 2 lata,  

− co najmniej 1 dostawa oprogramowania na kwotę nie niŜszą niŜ 30 000 brutto. 

 

1.2.2 Wykonawca wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu     

składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał naleŜycie lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonuje naleŜycie dostawę, polegającą na: 

 

 1.2.2.1 realizacji co najmniej dwóch projektów, polegających na dostawie i montaŜu co 

najmniej 5 infokiosków, wraz z oprogramowanie zarządzającym. Wartość kaŜdego 

z projektów wynosiła minimum 30 000,00 zł brutto. 

 

1.2.2.2  realizacji co najmniej dwóch projektów, polegających na dostawie i wdroŜeniu  

systemu oświatowego, złoŜonego co najmniej z systemu i-dziennik. WdroŜenie 

powinno obejmować co najmniej 2 jednostki organizacyjne. Wartość kaŜdego z 

projektów wynosiła minimum 20 000,00 zł brutto. 
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1.2.2.3   realizacji co najmniej jednego projektu, polegającego na dostawie i uruchomieniu 

sieci Wimax. WdroŜenie powinno obejmować co najmniej dwie stacje bazowe. 

Wartość projektu wynosiła co najmniej 70 000 zł. brutto.   

 
         1.3  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do      

wykonania zamówienia; 

 
           Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
          

            Wykonawca winien dysponowa ć lub b ędzie dysponował osobami: 
 

1.3.1 Kierownik Projektu - 1 osoba, która: 

a. posiada wykształcenie wyŜsze, 

b. posiada minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu projektami w jednostkach 

administracji publicznej, 

c. pełniła rolę kierownika projektu w co najmniej dwóch projektach zgodnych                   

z zakresem z pkt. 1.2.1.1, 

             d.  posiadać znajomość metodyki Prince2 lub PMI lub równowaŜnej potwierdzoną 

waŜnym certyfikatem Prince2 lub PMP lub równowaŜnym. 

 

1.3.2 Architekt  systemów informatycznych – 1 osoba, która: 

      a.   posiada wykształcenie wyŜsze informatyczne, 

b. posiada minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w branŜy informatycznej, 

c. uczestniczyła w roli architekta, w co najmniej dwóch zakończonych sukcesem 

projektach informatycznych zgodnych z zakresem z pkt. 1.2.1.1 

d. posiadać znajomość metodyki Agile. 

 

  1.3.3  Specjalista ds. integracji  systemów informatycznych – 1 osoba, która:  

a.    posiada wykształcenie wyŜsze informatyczne, 

b. posiada minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w branŜy informatycznej, 

c. uczestniczyła w roli specjalisty ds. integracji systemów informatycznych, w co 

najmniej dwóch zakończonych sukcesem projektach zgodnych z zakresem z pkt. 

1.2.1.1 
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1.3.4. Kierownik zespołu wdroŜeniowego - 1 osoba, która: 

a. posiada wykształcenie wyŜsze 

b. posiada minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w branŜy IT na stanowisku 

związanym z zarządzaniem projektami wdroŜeniowymi lub zespołami  

wdroŜeniowymi,  

c.  brała udział na stanowisku kierownika zespołu wdroŜeniowego w co najmniej 

dwóch projektach zgodnych z zakresem z pkt. 1.2.1.1  

      d.  posiada znajomość metodyki Prince2 lub PMI lub równowaŜnej potwierdzone 

waŜnym certyfikatem Prince2 lub PMP lub równowaŜnym, 

 

1.3.5 Specjalista ds. wdroŜenia systemów informatycznych - 2 osoby, które: 

a. posiadają wykształcenie wyŜsze, 

b. posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w roli specjalisty ds. 

wdroŜenia systemów informatycznych dla jednostek administracji publicznej, 

c. brały udział w co najmniej dwóch projektach zgodnych z zakresem z pkt.1.2.1.1 

 

   1. 4 sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

    Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

   1.4.1 Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową                    

w wysokości nie mniejszej niŜ 500 000 zł. lub polegać na zasobach finansowych 

innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków;  

2. Wykonawcy, którzy nie wykaŜą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać 

będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu, z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 ustawy.   

3. Z udziału w postępowaniu wykluczy się równieŜ wykonawców, którzy podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy -  Prawo zamówień publicznych. 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą.  

5. Ocena spełniania wyŜej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana 

będzie w oparciu o złoŜone przez wykonawcę dokumenty i oświadczenia.          
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VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  ORAZ W 

CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z 
POSTĘPOWANIA 

 
 
 

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc ę warunków, o których mowa w 
art. 22 ust.1 ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć : 

     1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w  

art. 22 ust. 1 ustawy – Pzp, na załączniku nr 7 do SIWZ,   

     1.2 wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonywanych dostaw i usług w zakresie określonym w dziale V, pkt. 1.2.1 i 1.2.2  z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem 

dokumentów potwierdzających, Ŝe wykazane usługi i dostawy zostały wykonane lub 

są wykonywane naleŜycie – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,  

   1.3 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacją     

na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, zgodnie z 

wymogami określonymi w dziale V, pkt. 1.3.1 – 1.3.5, a takŜe informacją                     

o podstawie dysponowania tymi osobami, sporządzony wg. wzoru stanowiącego 

załącznik nr 6 do SIWZ. 

   1.4 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŜ 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

2. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, winien przedłoŜyć informację 

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu,          

z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, 
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potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub 

jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert.  

3. Jeśli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie będzie mógł przedstawić dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, 

moŜe przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie 

opisanego przez Zamawiającego warunku.     

4. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W 

takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia.   

      Zgodnie z komentarzem zawartym w Nr 1/2010 Informatora Urzędu Zamówień 

Publicznych, dostępnym na stronie internetowej www.uzp.gov.pl, Wykonawca w celu 

wykazania dysponowania odpowiednimi zasobami podmiotu trzeciego przy ocenie 

spełniania warunków wiedzy i doświadczenia moŜe powoływać się na udział podmiotu 

trzeciego w wykonywaniu części udzielanego zamówienia i wykazać się 

doświadczeniem i wiedzą : 

      4.1 posiadając własną, 

      4.2 korzystać z podwykonawstwa, 

      4.3 tworząc konsorcjum  

      Osoba fizyczna moŜe powoływać się na doświadczenie uzyskane w trakcie realizacji 

danej umowy tylko w przypadku, gdy ona sama była stroną umowy, a nie jej 

pracodawca. Tylko wtedy moŜe ona udostępniać doświadczenie na podst. art. 26 ust. 

2b ustawy innemu podmiotowi celem potwierdzenie spełniania przez niego warunków 

udziału w postępowaniu.     

      Podmiot trzeci, który udostępnia wykonawcy wiedzę i do świadczenie powinien brać 

udział w realizacji zamówienia. Zobowiązanie do udostępnienia powinno wyraźnie 
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odnosić się do sposobu uczestnictwa tego podmiotu w realizacji zamówienia. W 

przeciwnym razie Zamawiający uzna, Ŝe wykonawca nie udowodnił dysponowania 

zasobami.  

5. W zakresie  potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z post ępowania na  
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć :  

   5.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – 

wg. załącznika nr 8 do SIWZ, 

   5.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania  braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 

1 pkt. 2 ustawy, 

   5.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 

wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

 

         5.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS-u lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłaceniem 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 

wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

    

         5.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, 

 

         5.6 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 
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      Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 5 (5.1-5.6). Kopie dokumentów 

dotyczące podmiotów trzecich winny być poświadczone za zgodność z oryginałem 

wyłącznie przez te podmioty.  

 

 6. JeŜeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich 

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, 

wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym Ŝe w 

przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.       

 
 7.  Dokumenty podmiotów zagranicznych  
   

Jeśli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej,  zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5:  

 

7.1 ppkt. 5.2; 5.3; 5.4; 5.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, Ŝe:  

 

7.1.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;   

7.1.2 nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

7.1.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
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7.2 ppkt. 5.5– składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 

miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt. 4-8 ustawy. 

 

7.3 Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.1 ppkt. 7.1.1; 7.1.3 oraz w pkt. 7.2, powinny być 

wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

Dokument, o którym mowa w pkt. 7.1 ppkt. 7.1.2, powinien być wystawiony nie wcześniej 

niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.   

      

7.4 JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1 i 7.2 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zasadę opisaną w pkt. 7.3 

stosuje się odpowiednio.   

 

7.5 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamawiający będzie mógł zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca  ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłoŜonego dokumentu.  

 

7.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski.  

 

      8. Dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę za wyjątkiem kopii dokumentów dotyczących podmiotów 

trzecich, które winny być poświadczone za zgodność z oryginałem wyłącznie przez te 

podmioty.  
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    9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  oraz w  

przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 2 i 4, kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.    

 

  10. Postanowienia dotycz ące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub wi ęcej podmioty 

gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne): 

 

         10.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

 

         10.2 JeŜeli oferta wspólna złoŜona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie 

wyłoniona w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zaŜąda w wyznaczonym 

terminie złoŜenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisaną przez 

wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki została zawarta nie moŜe być krótszy 

niŜ termin realizacji zamówienia.  

 

         10.3  Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upowaŜnienie do pełnienia takiej funkcji 

wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie 

upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego z wykonawców, winno być dołączone do 

oferty.  

 

         10.4 Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione 

w punktach pkt. 5 ppkt. 5.1 – 5.6  dla kaŜdego partnera z osobna, pozostałe 

składane są wspólnie.  

 

         10.5 Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1 działu V SIWZ wykonawcy 

mogą spełniać wspólnie.  

 

         10.6 KaŜdy wykonawca z osobna nie powinien podlegać wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (pkt. 5 ppkt. 5.1-5.6) 
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     11. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane usługi i dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia – Oprogramowanie i w załączniku nr  3 do SIWZ - Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia – Sprzęt i urządzenia, Zamawiający Ŝąda dokumentów 

wskazanych na tych załącznikach. W przypadku, gdyby przywołane na tych 

załącznikach dokumenty wskazywałby na konkretny dokument, Zamawiający dopuszcza 

równieŜ inne dokumenty równowaŜne. Dotyczy równieŜ załącznika nr 4 do SIWZ.    

 
          
     12. Inne dokumenty : 

 

12.1   Formularz ofertowy – wg. załącznika nr 1 do SIWZ 

   12.2  Kalkulacja kosztów – wg. załącznika nr 4 do SIWZ 

 
 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
 

 
 

Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy w 

Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17; 47-303 Krapkowice w sekretariacie, do dnia 21 sierpnia 

2012r. do godz. 13:00. 

      Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone 

wykonawcy.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 sierpnia  2012r. o godz. 13:15  w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17; 47-303 Krapkowice na duŜej sali narad- pokój nr 25.  

Otwarcie ofert jest jawne. 

 
 

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę 
ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
 

 
1. Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami faksem na nr : 077/ 44 66 888 oraz 

drogą elektroniczną  e-mail: i.wojcik@krapkowice.pl  
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2. Wykonawcy mogą równieŜ kontaktować się z Zamawiającym pisemnie, na adres: Urząd 

Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17; 47 -303 Krapkowice 

3. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godz. od 7:30 do godz. 17:00 – w poniedziałek; od 

godz. 7:30 do 14:00 – w piątek i od godz. 7:30 do 15:30 – w pozostałe dni tygodnia, oprócz 

sobót i niedziel.  

4. Wykonawca moŜe zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niŜ na 6 dni przed upływem terminu 

składania ofert, 

5.   Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt. 4 lub będzie dotyczył juŜ udzielonych wyjaśnień, Zamawiający będzie 

mógł udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

6.  PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o  

którym mowa w pkt. 4.  

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŜe wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści ją na stronie internetowej :  

www.bip.krapkowice.pl 

8. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający moŜe 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 

Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ 

oraz zamieści ją na stronie internetowej.      

9. Jeśli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym 

przekazano  SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej.   

10. JeŜeli Zamawiający lub wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną – kaŜda ze stron na Ŝądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.      

 
 

IX. OSOBY UPRAWNIONE PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI 

 
 
         
 Do kontaktów z wykonawcami uprawnione są następujące osoby : 
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1. Jarosław Chomętowski – informatyk Urząd Miasta i Gminy w Baborowie - w sprawach 

merytorycznych ;  
      tel. +48 77/ 403 69 31 
      fax.+48 77/  403 69 28 
      e- mail : jarek@baborow.pl  
 
2. Rafał Łyczkowski – informatyk – Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach – w sprawach  

merytorycznych 
tel. +48 77/ 44 66 829 
fax. +48 77/ 44 66 888 
e-mail: r.lyczkowski@krapkowice.pl 

 
3. Irena Wójcik – Naczelnik Wydziału PiRG Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach – w 

sprawach formalno-prawnych 
tel. +48 77/ 44 66 862 
fax. +48 77/ 44 66 888 

      e-mail: i.wojcik@krapkowice.pl 
 

 
 

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

 
    1. Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w wysokości 125 000 zł. 

    2. Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert.  

    3.  Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

- pieniądzu , 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze  poręczeniem pienięŜnym, 

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – 

jednolity tekst Dz. U. Nr 42, poz. 275 z 2007r. ze zmianami.  

   4. Wadium wnoszone w formie pienięŜnej naleŜy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego nr rachunku: Bank Spółdzielczy Krapkowice nr konta: 66 8884 0004 2001 

0000 7777 0002. 

  5. Wadium wnoszone w pozostałych formach naleŜy złoŜyć przed upływem terminu na 

składanie ofert w kasie. 
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  6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust.6 pkt. 2 ustawy musi wynikać 

bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego zobowiązanie 

gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji w sytuacjach,      

o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.  

  7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu przelew naleŜy dokonać na tyle wcześniej, by 

wadium znalazło się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

  8. Wykonawca, który nie wniesie w wymaganym terminie wadium zostanie wykluczony             

z postępowania. 

  9. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz 

Zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

  

 
 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

 
1. Wykonawca jest związany ofertą  przez okres 60 dni. 

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

 
 

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ ICH ZANCZENIE I SPOSÓB OCE NY 

OFERT 
 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się kryterium najniŜszej 

ceny: 

  

                               cena oferty -100 % 
 
 
Sposób oceny ofert:  
 
Kryterium : 
przy ocenie kryterium ceny Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem : 
 

        C min 
K = ------- x 100 pkt. 

                                                                  Cn 
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K –           liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium  

C min  –    najniŜsza cena oferty w PLN 

Cn –         cena rozpatrywanej oferty w PLN 

 
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawcy, który zaoferował najniŜszą cenę 

ofertową.  

 
2. W przypadku złoŜenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3.  W toku oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złoŜonej oferty. 

4.  Zamawiający poprawi w ofercie : 

     4.1   oczywiste omyłki pisarskie,  

     4.2   oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych   

             dokonanych poprawek,  

     4.3   inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych  

             zmian w treści oferty 

             - o czym zawiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona           

 
 
 

 
XIII. POUCZENIE O ŚRODKACH  OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O 
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

 
 
 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 
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2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

3. Odwołanie winno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu w terminach określonych w art. 182 

ustawy. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienie odwołania  w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywać się będzie, Ŝe Zamawiający mógł zapoznać się z 

treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 

określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 

6. Środki ochrony prawnej szczegółowo opisane są w dziale VI rozdziału 5 ustawy.         

 
 

 
XIV. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

 
 

1.  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i 

została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert. 

2.  Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomi jednocześnie 

wszystkich wykonawców, którzy złoŜyli oferty o: wyborze oferty najkorzystniejszej, o 

wykonawcach, których oferty zostaną odrzucone oraz o wykonawcach wykluczonych z 

postępowania oraz o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po upływie którego 

umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta.  
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3.  Zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 2 będzie ponadto zawierać informację,  o których 

mowa w art. 92 ust. 1 ustawy.  

4. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.      

 

 
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE śYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 
 

 

1. Zamawiający Ŝąda wniesienia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie /odrębnie dla kaŜdej z Gmin/ 

2. Zabezpieczenie  moŜe być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach: 

2.1  pieniądzu; 

2.2  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  

kredytowej, z tymŜe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym; 

2.3  gwarancjach bankowych; 

2.4  gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego. 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca moŜe wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. W trakcie realizacji umowy wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form wymienionych w pkt. 2, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości.  

6. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia na zasadach określonych w art. 151 ustawy.   

 
 

XVI. PROJEKT UMOWY 
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1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do 

podpisania umowy zgodnie z załączonym projektem umowy, stanowiącym zał. nr 9 do 

SIWZ. W przypadku, gdy w trakcie postępowania Zamawiający dokona zmian w 

projekcie umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w projekcie umowy z uwzględnieniem tych zmian.    

2. ZłoŜenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją projektu umowy przez  wykonawcę, 

z zastrzeŜeniem pkt. 1. 

 

 

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 

 

1.  Zamawiający przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty na podstawie której, dokona się wyboru wykonawcy w 

przypadku: 

      1.1 gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

     1.2 gdy nie moŜe zostać dochowany termin realizacji umowy spowodowany zaistnieniem 

nieprzewidzianych w umowie zdarzeń mających bezpośredni wpływ na termin 

wykonania umowy, 

     1.3 gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub 

zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia; 

     

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za zastrzeŜeniem 

art. 93 ust. 4 ustawy.  

3.  Zamawiający nie przywiduje aukcji elektronicznej, zamówień uzupełniających oraz nie 

dopuszcza do składania oferty wariantowej ani oferty równowaŜnej.       

4. W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego jeśli przepisy ustawy z dnia z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze 

zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy nie stanowią inaczej. 

 


