
 

 

Ogłoszenie nr 530397-N-2020 z dnia 2020-04-08 r.  

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.: „Usługa dostarczenia, wdrożenia oraz utrzymania 

Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP (Enterprise Resource Planning) dla 

Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.” – POWTÓRKA POSTĘPOWANIA 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  

Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., krajowy numer 

identyfikacyjny 30268953900000, ul. Plac Wiosny Ludów  2 , 61-831  Poznań, woj. 



wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618842010, , e-mail 

zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl, , faks 618666004.  

Adres strony internetowej (URL): www.pim.poznan.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  

Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Tak  

www.pim.poznan.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  

Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  

Tak  

adres  

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PIMSPZOO  

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

forma pisemna  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 



Adres:  

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. adres: pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Usługa dostarczenia, wdrożenia 

oraz utrzymania Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP (Enterprise Resource 

Planning) dla Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.” – POWTÓRKA 

POSTĘPOWANIA  

Numer referencyjny: PIM/04/20/ZP22/IV  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Tak  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: W skład zamówienia wchodzą: • dostarczenie licencji 

nieograniczonej czasowo na korzystanie z Systemu lub jego elementów dotyczących etapu 1 

na co najmniej 80 stanowiskach, dla etapu 2 na 5 stanowiskach; • przeprowadzenie instalacji i 

podstawowej konfiguracji na zasobach Zamawiającego wraz z konfiguracją środowiska 

roboczego i wersji testowej umożliwiającej równoczesne korzystanie z Systemu przez co 

najmniej 80 Użytkowników Systemu bez strat wydajności z responsywnym dostępem 

przeglądarkowym z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu https lub dostępem przez 

dedykowaną aplikację. • przeprowadzenie usługi wdrożenia z podziałem na dwa etapy: 1) 

ETAP1 – modyfikacja modułów według arkusza funkcjonalności (tabela Excel – załącznik 

2A do SIWZ) niezbędnych do pracy dla 80 użytkowników w obszarze: Obieg dokumentów, 

Zarządzanie umowami, Praca sekretariatu, CRM, Przetargi, Planowanie i realizacja inwestycji 

(częściowa – zgodnie z OPZ) – zgodnie z opisem w Załączniku nr 1 do Umowy. 2) ETAP2 – 



modyfikacja modułów według arkusza funkcjonalności (tabela Excel – załącznik 2A do 

SIWZ) niezbędnych do pracy dla 5 użytkowników w obszarze: Raportowanie i analizy, 

Planowanie i realizacja inwestycji (częściowa – zgodnie z OPZ) – zgodnie z opisem w 

Załączniku nr 1 do Umowy, z uwzględnieniem zapisów Formularza ofertowego. 

Funkcjonalności z etapu 2, w zakresie tworzenia i edycji, dostępne powinny być dla 5 

użytkowników, natomiast w zakresie podglądu, wydruku i możliwości zadawania pytań do 

bazy danych dla wszystkich (80) użytkowników systemu. • sporządzenie i dostarczenie 

Zamawiającemu Dokumentacji Systemu oraz interfejsu graficznego Systemu; • wykonanie 

integracji Systemu z funkcjonującym u Zamawiającego systemem InsERT GT – min. 

umożliwić import faktur do pakietu InsERTGT; • przeprowadzenie szkoleń zgodnie z 

wytycznymi określonymi oraz zapewnienie wsparcia przy wdrożeniu i testowaniu Systemu; • 

świadczenie usługi gwarancji; • świadczenie usługi wsparcia technicznego Systemu w fazie 

powdrożeniowej oraz w zakresie administrowania Systemem w okresie 12 miesięcy po 

zakończeniu wdrożenia; • wprowadzenie modyfikacji Systemu na życzenie Zamawiającego; • 

utrzymanie licencji przez okres 12 miesięcy - otrzymywanie od producenta aktualizacji 

systemu (maintenance); • przekazanie do depozytu kodów źródłowych tworzących System, • 

[opcja] świadczenie dodatkowych usług w zakresie modyfikacji; • [opcja] świadczenie usługi 

wsparcia technicznego Systemu oraz administrowania Systemem przez kolejne okresy 12 

miesięczne (nie więcej niż cztery) po okresie 12 miesięcy po zakończeniu wdrożenia; • 

[opcja] świadczenie usługi rozszerzenia Systemu o dodatkowe licencje użytkowników. 

System musi być jednym narzędziem, nawet jeśli integruje w sobie kilka Systemów, to nie 

może być to odczuwalne dla użytkownika – brak konieczności przełączania się między 

Systemami. System posiada możliwości integracji z oprogramowanie INSERT GT i jednym 

dowolnym systemem zawierającym moduły finansowo-księgowe i kadrowo-płacowe. System 

musi opierać się na rozwiązaniach bazodanowych Microsoft SQL lub Oracle. Całość systemu 

musi być w języku polskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki 

realizacji zamówienia znajdują się we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym 

załącznik nr 3 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia wg „Wspólnego słownika zamówień” 

(CPV): • 48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne • 48.51.70.00-5 

Pakiety oprogramowania informatycznego, • 72.00.00.00-8 Usługi informatyczne: 

konsultacje, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia, • 80.51.10.00-9 Usługi 

szkolenia personelu  

 

II.5) Główny kod CPV: 48000000-0  

Dodatkowe kody CPV:  

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  



II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  

miesiącach:    lub dniach: 360  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania dostawy Systemu — maksymalnie 360 

dni roboczych od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem szczegółowych terminów 

zgodnych z wzorem Umowy. 2. Usługa gwarancji, asysty powdrożeniowej dla Systemu oraz 

administrowania Systemem — 12 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru 

Systemu.  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: (1) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca 

wykaże, że: 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 

wdrożenia oferowanego systemu informatycznego ERP zawierającego co najmniej moduły: 

OBIEG DOKUMENTÓW w tym WORK FLOW, CRM, MODUŁ LUB INTEGRACJA Z 

MODUŁEM FINANSOWO- KSIĘGOWYM, MODUŁ LUB INTEGRACJA Z MODUŁEM 

KADROWO- PŁACOWYM, o wartości co najmniej 150.000,00 zł. netto każdy, z liczbą 

użytkowników korzystających z każdego z wdrożonych systemów nie mniejszą niż 80 

licencjonowanych użytkowników, 2) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał 

należycie lub wykonuje (rozpoczął i aktualnie realizuje) nieprzerwanie przez okres 24 

miesięcy, co najmniej 3 świadczenia usługi serwisu (świadczenie usługi asysty technicznej i 

wsparcia dla systemu informatycznego ERP) w podmiotach z liczbą użytkowników nie 

mniejszą niż 80 licencjonowanych użytkowników. (2) Zamawiający uzna ww. warunek za 

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 

sześcioma osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia i które brały udział 

(każda z osób) w realizacji (wdrożeniu) co najmniej 3 systemów informatycznych (w tym co 

najmniej jedno wdrożenie dotyczyło oferowanego Systemu), o wartości co najmniej 

150.000,00 zł. netto każdy, których elementem było oprogramowanie ERP.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 



ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

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

na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: a) zaświadczenia właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

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

decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 

24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; d) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim 

Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli 

Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  



III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

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

na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: a) wykazu usług wykonanych 

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

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

wartości, przedmiotu, dat wykonania wykonywania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane i są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były / są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów — oświadczenie Wykonawcy — wypełniony i 

podpisany Załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) 

wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z 

Załącznikiem nr 6 do SIWZ; c) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w 

jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli 

Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi i dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego we Wzorze Umowy oraz Opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawcy 

muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia: wypełniona Deklaracja - niezbędne 

wymagania oferowanego systemu – potwierdzenie, że oferowane usługi i dostawy 

odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego – zawarta w Pkt 3 Formularza 

oferty. Wykonawca, którego oferta będzie podlegała wyborowi jako najkorzystniejsza, będzie 

zobowiązany do prezentacji wszystkich wymaganych funkcjonalności Systemu na wezwanie 

Zamawiającego, w ramach oceny oferty najkorzystniejszej, celem weryfikacji na 

funkcjonującym systemie przebiegu realizacji tych funkcjonalności - w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku braku (lub niezgodności z wymogami 

Zamawiającego) prezentacji wymaganych funkcjonalności oferta będzie podlegać odrzuceniu 

jako niezgodna z treścią SIWZ. UWAGA - Dodatkowo: W zakresie Deklaracji - oczekiwane 

wymagania oferowanego systemu - oceniane w ramach kryteriów oceny ofert należy 

wypełnić Załącznik nr 1 do Formularza oferty (Tabelę excel nr 4) Arkusz funkcjonalności, 

zgodnie z instrukcją wykazaną w SIWZ poprzez umieszczenie wyłącznie jednej odpowiedzi 

„TAK” w odpowiednich komórkach. Tabela ta zawiera również funkcjonalności wymagane i 

z tego powodu Zamawiający zastrzega, że minimalna liczba punktów, jaką należy uzyskać 

wynosi 90 pkt. Oferta, która otrzyma poniżej 90 pkt podlegać będzie odrzuceniu jako 

niezgodna z SIWZ.  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  



1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 

do SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.3 a-c) SIWZ 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 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 10.4 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

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

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 10.4 

stosuje się. 3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w pkt 10 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w 

języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język 

polski. Wykonawca składa wraz z formularzem oferty: Wykonawca składa w ramach oferty z 

załącznikami: 1) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do SIWZ (w tym wypełnione Tabele nr 1,2,3) wraz z wypełnionym 

Załącznikiem nr 1 do Formularza oferty (z wypełnioną Tabelą Excel nr 4 - Arkusz 

funkcjonalności); 2) Dokumentację oferowanego Systemu w formie papierowej i 

elektronicznej w zakresie umożliwiającym zapoznanie się z opisem funkcjonalnym i 

technicznym oferowanego Systemu; 3) Oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1 SIWZ 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ wraz z wypełnionym oświadczeniem 

dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 5) 

Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.5.1 i 9.5.4 SIWZ – jeżeli 

Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (Wzór wg zał. Nr 7 do 

SIWZ). UWAGA: Weryfikacja dostępności oczekiwanych funkcjonalności (zaoferowanych i 

punktowanych w ramach kryteriów oceny ofert) w ramach oferowanego Systemu nastąpi w 

ramach procedury: • Wykonawca będzie zobowiązany do prezentacji wszystkich 

funkcjonalności Systemu oznaczonych słowem „TAK” w kolumnie „Standard” na wezwanie 

Zamawiającego, w ramach oceny oferty najkorzystniejszej, celem weryfikacji na 

funkcjonującym systemie przebiegu realizacji tych funkcjonalności - w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku braku prezentacji wymaganych 

funkcjonalności z kolumny Standard Zamawiający zmieni punktację i przyzna za tę 



funkcjonalność zero punktów. Prezentacja musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego na 

funkcjonującej aplikacji z możliwością prowadzenia testów.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

Tak  

Informacja na temat wadium  

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 15.000,00 pln  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  



 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena (C1) 55,00 

jakość (J1) 35,00 

jakość (J2) 4,00 

stawki cenowe za opcje dla cen w części 3 – ej (S) 6,00 



 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  



Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zgodnie z wzorem umowy  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2020-04-20, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  

W sprawach nieuregulowanych SIWZ (i odpowiednio ogłoszeniem), bądź w sytuacji 

rozbieżności zapisów SIWZ (odpowiednio ogłoszenia) w stosunku do Ustawy, odpowiednie 

zastosowanie i nadrzędne znaczenie mają przepisy Ustawy.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 
 


