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Nr sprawy: Nr IX.271.19.2020 Olesno, dnia 28.12.2020 r. 
 

SPECYFIKACJA 
istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 
„Zakup systemu do zarządzania zasobami przyrody z uwzględnieniem technologii 

GIS w ochronie przyrody” 
 
o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) 
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§ 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego 
 

1.1 Zamawiający   
Gmina Olesno, reprezentowana przez Burmistrza Olesna, 
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 
tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83 
REGON: 151398600, NIP: 5761562352 
Poczta elektroniczna: zamowienia@olesno.pl  

 
§ 2. Tryb udzielenia zamówienia 
 
2.1 Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy Pzp 
2.2 Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa ust. 1 

ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a 
następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

2.3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z częściami 
określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. Jeden Wykonawca może złożyć 
ofertę na całość zamówienia lub na dowolną liczbę jego części. 

2.4 W przypadku braku wskazania w treści SIWZ czy dany zapis odnosi się do 
konkretnej Części należy uznać jego zastosowanie do obu Części.  
 

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia 

 
3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zakup systemu do 

zarządzania zasobami przyrody z uwzględnieniem technologii GIS w ochronie 
przyrody, w ramach projektu pn. „Ochrona ekosystemów wodnych 
w województwie opolskim” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa V Ochrona 
środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1. Ochrona 
różnorodności biologicznej. 

3.2 Zamówienie prowadzone jest w dwóch częściach obejmujących odpowiednio: 

Cześć 1.: zakup, dostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania zasobami 
przyrody z uwzględnieniem technologii GIS wraz z zakupem wymaganego 
sprzętu, 

Część 2.: przeprowadzenie szkolenia z zakresu wykorzystania systemów GIS 
w ochronie przyrody. 

3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 8. do 
niniejszej SIWZ. 

3.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku, gdyby 
w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia 
poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 
wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość 
składania ofert równoważnych. Wskazane określenie przedmiotu zamówienia ma 
charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać 
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oczekiwania Zamawiającego. Przez rozwiązanie równoważne należy rozumieć 
takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności 
nie odbiega znacząco od technologii, funkcjonalności i wydajności 
wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają 
porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania 
wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania 
technologiczne, własnościowe protokoły, podział na modułu, nazwy modułów, itp., 
a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań 
technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. 

3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.6 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3.7 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

3.8 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy 
Pzp. 

3.9 Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 

3.10 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 
Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na 
Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania 
przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 

3.11 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że  proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

3.12 Kod CPV przedmiotu zamówienia (dla części 1. i 2.): 

 
Główny kod: 

72268000-1 usługi dostawy oprogramowania 
 

Kody uzupełniające: 
48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
72212000-4 usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego  
72240000-9 usługi analizy systemu i programowania 
72230000-6 usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 
72263000-6 usługi wdrażania oprogramowania  
72267000-4 usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 
80533100-0 usługi szkolenia komputerowego 

 
§ 4. Termin wykonania zamówienia (dla części 1. i 2.): 
 
4.1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.08.2021 r. 

 
§ 5. Warunki udziału w postępowaniu  
 
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące: 
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1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których 
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

2) Zdolności technicznej lub zawodowej  

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada minimalne zdolności techniczne lub 

zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca 

wykaże, że: 

dla części 1.: 

1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co 
najmniej: 
a)  dwa zamówienia, których przedmiotem było wdrożenie systemów informacji 

przestrzennej wraz z ich integracją z systemami dziedzinowymi, co najmniej 
w zakresie możliwości wymiany i publikacji danych z rejestrów publicznych, 

oraz 
b)  dwa zamówienia o wartości co najmniej 50 000,00 zł netto (pięćdziesiąt 

tysięcy złotych) każde zamówienie, których przedmiotem było wdrożenie 
geoportalu dostępnego w sieci Internet, przy czym co najmniej jedno 
zamówienie obejmowało: 

 dostęp do usług danych przestrzennych zgodnych ze standardami WMS, 
WMTS i WFS, 

 dostawę serwera, na którym posadowiony został ww. system. 
 

dla części 2.: 

1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co 
najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem było przeprowadzenie szkolenia 
z zakresu użytkowania i administrowania systemami informacji przestrzennej 
o wartości co najmniej 10 000,00 zł netto (dziesięć tysięcy złotych) każde 
zamówienie. 

 
UWAGA (dla części 1. i 2.): dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie 
innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP tej 
waluty z dnia wszczęcia niniejszego postępowania. 
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dla części 1.: 

2) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
które zostaną skierowane do jego realizacji tj. co najmniej:  

a) kierownikiem zespołu Wykonawcy spełniającym następujące wymagania:  

 posiada aktualny certyfikat potwierdzający znajomość metodyki 
zarządzania projektami, np. PRINCE2 Foundation lub równoważny, np. 
certyfikat APMG AgilePM Foundation, certyfikat Project Management 
Institute (PMI) co najmniej na poziomie CAPM (Certified Associate in 
Project Management) lub certyfikat International Project Management 
Association (IPMA) co najmniej na Poziomie D (Certified Project 
Management Associate), 

 posiada min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu projektami 
obejmującymi budowę lub rozbudowę systemów informatycznych oraz 
ich wdrożenie, 

 kierował co najmniej 2 projektami obejmującymi budowę lub rozbudowę 
systemów informatycznych służących do świadczenia elektronicznych 
usług publicznych oraz ich wdrożenie; 

b)  dwoma specjalistami ds. systemów informacji przestrzennej spełniającymi 
następujące wymagania: posiadanie przez każdego specjalistę min. 2-
letniego doświadczenia zawodowego w projektach polegających na 
wdrożeniach systemów informacji przestrzennej oraz udział w co najmniej 2 
wdrożeniach ww. systemów; 

c) dwoma specjalistami ds. systemów informatycznych spełniającymi 
następujące wymagania każdy: min. 2-letnie doświadczenie zawodowe 
w uczestnictwie w projektach polegających na wdrożeniach systemów 
w architekturze wielowarstwowej oraz udział w co najmniej 2 wdrożeniach 
systemów informatycznych w architekturze wielowarstwowej; 

d)  jednym testerem spełniającym następujące wymagania: min. 2-letnie 
doświadczenie zawodowe w uczestnictwie w projektach polegających na 
testowaniu systemów informacji przestrzennej, brał udział w co najmniej 2 
projektach obejmujących budowę lub rozbudowę systemów informacji 
przestrzennej oraz ich wdrożenie oraz posiada certyfikat ISTQB lub ISEB na 
poziomie co najmniej podstawowym lub równoważny; 

e) jednym specjalistą ds. wsparcia technicznego spełniającym następujące 
wymagania: min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w uczestnictwie 
w projektach polegających na świadczeniu wsparcia technicznego systemów 
informatycznych (oprogramowania), brał udział w co najmniej 2 projektach 
dotyczących wsparcia technicznego systemów informatycznych 
(oprogramowania). 

 
dla części 2.: 

2) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
które zostaną skierowane do jego realizacji tj. co najmniej:  

a) trenerem, spełniającym następujące wymagania: min. 2-letnie doświadczenie 
w prowadzeniu szkoleń z zakresu użytkowania i administracji systemami 
informatycznymi (oprogramowaniem) oraz przeprowadził w tym czasie co 
najmniej szkolenia z zakresu użytkowania i administrowania systemami 
informacji przestrzennej. 

 
3) Sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
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Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których 
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

§ 5a. Podstawy wykluczenia 
 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku 
do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 12-23 ustawy Pzp., tj.: 

 wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu 
lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo 
ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia, 

 wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 
przestępstwo: 

 o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-
230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
- Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.) lub art. 46 lub 
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1468, z późn. zm.), 

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

 skarbowe, 

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

 wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 
5.4.2., 

 wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności, 

 wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie 
podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne 
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił 
te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów, 

 wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny 
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, 

 wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

 wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na 
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o 
świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(181)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(218)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(46)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(48)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(10)&cm=DOCUMENT
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że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

 wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na 
celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych; 

 wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł 
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 358), 

 wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego 
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, 

 wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp 
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 

oraz 16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 
Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec 
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie punktu powyżej 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia 

 
§ 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających  spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
 
6.1.  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, należy przedłożyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, zgodne z treścią Załącznika nr 2. do niniejszej SIWZ. 

6.1.1.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie 
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 
1 pkt 1 ustawy Pzp: 
a) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
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krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem 
zawarty w Załączniku nr 5. do niniejszej SIWZ); 

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 
kontrolę jakości, 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 
(zgodnie ze wzorem zawarty w Załączniku nr 6. do niniejszej SIWZ); 

 
6.2.  W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp należy przedłożyć: 
- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek 
wykluczenia z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, zgodne z treścią Załącznika nr 
3. do niniejszej SIWZ. 

 
6.3.  Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(spółki cywilne/konsorcja): 
 

6.3.1 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; 
6.3.2 Oświadczenia (oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia 
z postępowania) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia; 
6.3.3 Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej składa każdy z Wykonawców.  
 
6.4.  Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziałów 

w postępowaniu, polegać na zasobach innych podmiotów. W takiej sytuacji 
zastosowanie mają przepisy art. 22a ustawy Pzp. W celu oceny, czy Wykonawca 
polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do 
ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów dotyczących:  

 zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
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 sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego;  

 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego; 

 czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą, zgodnie z Załącznikiem nr 8. do niniejszej SIWZ. 

W tym celu Wykonawca składa zobowiązanie innego podmiotu do oddania do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia zgodnie ze 
wzorem określonym w Załączniku nr 7. do niniejszej SIWZ. 
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, 
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach stanowiących załączniki do 
niniejszej SIWZ (Załącznik nr 2. i nr 3.). 

 
6.5.  Pozostałe informacje dotyczące dokumentów: 

W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w pkt 6.1.1, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, 
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu 
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 
skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne, 

Inne dokumenty: 
a) Formularz ofertowy, wypełniony w zakresie części zamówienia, której dotyczy 

oferta, 
b) Potwierdzenie wniesienia wadium, 
c) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę do działania 

w imieniu Wykonawcy (w tym także pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo powinno 
zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii, 

d) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w § 5 
SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim 
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach. 

e) Zobowiązanie, o którym mowa w § 6, pkt 4 SIWZ, w przypadku polegania na 
zasobach innych podmiotów (zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej) na podstawie art. 22a, ust. 2 ustawy Pzp, w formie 
oryginału. 

 
6.6.  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

 
W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z 
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne  z treścią Załącznika nr 4. do 
niniejszej SIWZ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu. 
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UWAGA: Jeżeli w formularzu ofertowym Wykonawca oświadczy, że nie należy do 
żadnej grupy kapitałowej, nie musi składać oświadczenia o którym mowa w pkt 6.6. 
 
§ 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

 
7.1 Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, 
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 
2020 r., poz. 344), z uwzględnieniem wymogów dotyczących  form określonych 
poniżej. 

7.2 Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu „Oferta” numer faksu lub adres 
e-mail, na które Zamawiający będzie mógł kierować wszelką korespondencję w 
formie faksowej lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku 
zaniechania tego obowiązku, Zamawiający żąda, aby Wykonawca niezwłocznie po 
złożeniu oferty, przekazał Zamawiającemu oświadczenie, w którym poda numer 
faksu  lub adres e-mail. W sytuacji awarii (zmiany, itp.) wskazanego numeru faksu 
lub adresu e-mail, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie podać zastępczy 
numer faksu lub adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł kierować 
korespondencję w formie faksowej lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.   

7.3 Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: 
a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Agnieszka Szyszka – inspektor ds. ochrony 

środowiska Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 107 tel. 34 / 359 78 41-44 
wew. 207, w godz. 730 – 1500, 

b) w sprawie procedury przetargowej: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień 
publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 350 91 72, 
w godz. 730 – 1500. 

 
§ 8. Wymagania dotyczące wadium. 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 
§ 9. Termin związania ofertą 
 
9.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni 

kalendarzowych. 
9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 
9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą. Zamawiający może zwrócić się do oferentów o przedłożenie 
terminu związania z ofertą o dodatkowy, określony czas (jednakże nie dłuższy niż 
60 dni). 

9.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 
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§ 10. Opis sposobu przygotowywania ofert 
 
10.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
10.2 Oferta musi obejmować jedną lub obie części zamówienia w całości, a jej treść 

musi odpowiadać treści Specyfikacji. 
10.3 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
10.4 Oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania Wykonawca składa w formie 
pisemnej. 

10.5 Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich 
ważności oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zwanych dalej 
„rozporządzeniem”, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy Pzp, Wykonawca składa w oryginale. 

10.6 Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których 
mowa powyżej Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem.  

10.7 Wraz z ofertą  Wykonawca składa: 

 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 
 Dokumenty z których wynika prawo podpisania oferty (oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do 
podpisywania innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą, 
chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności z pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. 
Dz.U. z 2020 roku, poz. 346).   

 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do 
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli 
osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we 
właściwym rejestrze lub innym dokumencie. W przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do 
reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. 

Uwaga: W przypadku ustanowienia Pełnomocnika spoza grona Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo musi być 
podpisane przez wszystkich Wykonawców. Podpisy muszą być złożone przez 
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców; 

10.8 Wykonawca sporządza pisemną ofertę pod rygorem nieważności w języku polskim 
w sposób czytelny i trwały. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony 
w języku innym niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 
W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

10.9 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory w formie formularzy zamieszczonych w niniejszej Specyfikacji, powinny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.  

10.10 Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone parafami osoby 
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika 
reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione.  
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10.11 Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
10.12 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz 369 z późn. 
zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny 
być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej 
odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania 
stron oferty.  

10.13 Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 
jednym egzemplarzu (oryginale) w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub 
opakowaniu. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić  nazwę (firmę) i adres 
Wykonawcy (Wykonawców) – ewentualnie pieczęć oraz następujące informacje: 
,,Oferta” z tytułem postępowania lub podobnym napisem dostatecznie 
wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do 
zamawiającego. 

10.14 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed 
upływem terminu do składania ofert, pod warunkiem powiadomienia 
Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności.  

10.15 Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi 
odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej Specyfikacji, a koperta dodatkowo 
musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta 
zostanie otwarta w pierwszej kolejności. 

10.16 Wycofania dokonuje się na wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu. 
Wykonawca ma prawo do żądania fizycznego zwrotu wycofanej oferty przed 
upływem terminu składania ofert. 

 
§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
11.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 
 
Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do 
godz. 9:30 dnia 11.01.2021 r. 
 
11.2 Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez 

otwierania. 
11.3 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 

o godz. 10:00 dnia 11.01.2021 r. 
11.4 Otwarcie ofert jest jawne. Członek komisji przetargowej przed otwarciem ofert 

poda kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania. 
11.5 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej  stronie 

internetowej: http://olesno.biuletyn.info.pl/ (zakładka Zamówienia Publiczne) 
informacje dotyczące:  

 kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

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

http://olesno.biuletyn.info.pl/
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§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
12.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w polskich 

złotych cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. 
12.2 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania oraz koszty wykonania 

zamówienia , wynikające z niniejszej specyfikacji istotnych warunków zmówienia i jej 
załączników, postanowień projektu umowy oraz informacji i wyjaśnień uzyskanych 
od Zamawiającego. 

12.3 Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
12.4 W przypadku wystąpienia omyłki w ofercie, Zamawiający poprawia je zgodnie z 

art. 87 ust. 2 Pzp. 
12.5 Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
12.6 Wykonawca może na piśmie nie wyrazić zgody na poprawienie omyłki w terminie 

3 dni od doręczenia informacji o jej dokonaniu. W takim przypadku Zamawiający 
odrzuci ofertę.  

 
§ 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 

Dla części 1.:  
 

13.1 Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru: 
LP = C + WGiA 
 
Gdzie 
Tabela 1.: Kryteria oceny ofert – część 1. 

Symbol Kryterium Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna liczba 
punktów jakie 

może otrzymać 
oferta za dane 

kryterium 

C Liczba punktów przyznana za 
kryterium „cena” 

60% 60,00 pkt 

WGiA Liczba punktów przyznanych za 
„wydłużenie gwarancji i asysty 
technicznej” 

40% 40,00 pkt 

LP Całkowita liczba punktów przyznana 
ofercie 

100% 100,00 pkt 

 
 
Zasady oceny ofert wg kryterium „Cena”: 
- w przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:  
 
C = Cmin / Cb x 60 

  
Gdzie: 
Tabela 2.: Kryterium oceny – definicje 1.1. 

C Liczba punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena” 

Cmin Cena oferty z najniższą ceną 

Cb Cena oferty badanej  
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Zasady oceny ofert wg kryterium „Wydłużenie gwarancji i asysty 
technicznej”  
- w przypadku kryterium „Wydłużenie gwarancji i asysty technicznej” oferta 
otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z 
działania:  
 
WGiA = WGiAb / WGiAmax x 40 (jeśli WGiAmax >0) 
lub 
WGiA = 0,00 (jeśli WGiAmax = 0) 
lub 
WGiA = 40,00 – jeśli zadeklarowano gwarancję i asystę techniczną dożywotnią 
(bezterminową). 

 
Gdzie: 
Tabela 3.: Kryterium oceny – definicje 1.2. 

WGiA 
Liczba punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium 
„wydłużenie gwarancji i asysty technicznej” 

WGiAmax 
Najdłuższy dodatkowy okres wydłużenia gwarancji i asysty 
spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu  

WGiAb 
Dodatkowy okres wydłużenia gwarancji i asysty technicznej 
badanej oferty powyżej okresu wymaganego 

Wydłużenie 
gwarancji  
i asysty 

technicznej 

Oznacza przedłużenie gwarancji o kolejny rok powyżej 
minimalnego wymaganego okresu jaki został wpisany 
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 8. do SIWZ. Wydłużenie gwarancji 
jest traktowane jako całość dla wszystkich wymienionych 
modułów Systemu Informatycznego. 

 
Dla części 2.:  

 
13.2 Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru: 

LP = C + D 
 
Gdzie 
Tabela 4.: Kryteria oceny ofert – część 2. 

Symbol Kryterium Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna 
liczba punktów 

jakie może 
otrzymać oferta za 

dane kryterium 

C Liczba punktów przyznana za 
kryterium „cena” 

60% 60,00 pkt 

D Liczba punktów przyznanych za 
„zwiększenie liczby dni szkolenia” 

40% 40,00 pkt 

LP Całkowita liczba punktów przyznana 
ofercie  

100% 100,00 pkt 

 
 
Zasady oceny ofert wg kryterium „Cena”: 
- w przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:  
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C = Cmin / Cb x 60 
  

Gdzie: 
Tabela 5.: Kryterium oceny – definicje 2.1. 

C Liczba punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena” 

Cmin Cena oferty z najniższą ceną 

Cb Cena oferty badanej  

 
Zasady oceny ofert wg kryterium „zwiększenie liczby dni szkolenia”  
- w przypadku kryterium „zwiększenie liczby dni szkolenia” oferta otrzyma 
zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z 
działania:  
 
D = Db / Dmax x 40 (jeśli Dmax >0) 
lub 
D = 0,00 (jeśli Dmax = 0) 

 
Gdzie: 
Tabela 6.: Kryterium oceny – definicje 2.2. 

D 
Liczba punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium 
„zwiększenie liczby dni szkolenia” 

Dmax 

Największe zwiększenie liczby dni szkolenia spośród 
wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu (Maksymalnie 
Wykonawca może zaproponować 10 dni szkoleń – min. 6 
godzin zegarowych w każdym dniu. W przypadku podania 
większej liczby dni Zamawiający do wzoru wstawi liczbę 10). 

Db 
Zwiększenie liczby dni szkolenia badanej oferty powyżej 
okresu wymaganego 

Zwiększenie 
liczby dni 
szkolenia 

Oznacza zwiększenie liczby dni szkolenia powyżej 
minimalnej liczby dni szkolenia jaka została podana 
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 8. do SIWZ. 

 
§ 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
14.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający jednocześnie 

zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:  
a) 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; 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne;  

c) 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;  

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  



 

 
 

 
16 

14.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza 
informacje również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym 
w swojej siedzibie. 

14.3 Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia umowę 
podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stwierdzającą 
solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia 
oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców (Pełnomocnika) do 
składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich 
Wykonawców, a także do otrzymania należnych płatności (jeśli dotyczy). 

14.4 Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 
terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o 
wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyrazi 
zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.  

14.5 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 ponownej 
oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.  

 
§ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
(nie dotyczy) 
 
§ 16. 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 

 
16.1 Wzór umowy stanowi Załącznik nr 10. do niniejszej SIWZ. 
 
§ 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 
 
17.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, 

zgodnie z rozdziałem 2, dział VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.   

17.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy 
Pzp.  

17.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp 
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy Pzp.  

17.4 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub 

zapytania o cenę; 
2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego; 
5) opisu przedmiotu zamówienia; 
6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

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

17.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 
lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.   

17.7 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 lub przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej.   

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

17.9 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

17.10 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 17.8 i 17.9 wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 

17.11 Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  
- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia. 
- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w 
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 

17.12 Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 
przepisy Działu VI ustawy Pzp. 

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

 
§ 18. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt  
(nie dotyczy) 

 
§ 19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający 
przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

 
19.1  Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w 
złotych polskich. 
 
§ 20. Ochrona danych osobowych 
 
20.1 Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy 

Urząd Miejski, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 
359 72 83. 

20.2 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można 
skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem 
adresu: iod@olesno.pl  

mailto:iod@olesno.pl


 

 
 

 
18 

20.3 Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji. 

20.4 Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy. 

20.5 Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy 
Pzp.  

20.6 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na 
warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo 
sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, 
której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

20.7 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić 
Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować 
może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

 
Załączniki: 
 

1. Formularz ofertowy 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 
4. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 
5. Wykaz dostaw 
6. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego 
7. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia 
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
9. Projekt umowy cz. 1 
10. Projekt umowy cz. 2 
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