Ogłoszenie nr 572124-N-2018 z dnia 2018-06-21 r.
Powiat Oleśnicki z siedzibą w Oleśnicy: Dostawa licencji wraz z wdrożeniem
zaawansowanych e-Usług powiatowych w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług
publicznych w powiecie oleśnickim”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 – Eusługi publiczne w ramach II Osi Priorytetowej: Technologie Informacyjno-komunikacyjne.
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: Powiat Oleśnicki z siedzibą w Oleśnicy, krajowy numer
identyfikacyjny 93193469600000, ul. ul. J. Słowackiego 10 , 56400 Oleśnica, woj.
dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 140 107, e-mail zamowienia@powiat-olesnicki.pl, faks
713 140 110.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat-olesnicki.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: Administracja samorządowa
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
www.powiat-olesnicki.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Nie
www.powiat-olesnicki.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
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

w fornmie pisemnej pod rygorem nieważności,
Adres:
Powiat Oleśnicki, ul. J. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica, pokój nr 122 –Biuro podawcze na
parterze budynku
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: Dostawa licencji wraz z
wdrożeniem zaawansowanych e-Usług powiatowych w ramach projektu „Rozwój
elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim”
Numer referencyjny: ZP.272.1.9.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
2
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: I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji wraz z
wdrożeniem w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie
oleśnickim” realizowanych w 2 częściach: Część Nazwa części 1 Systemy informatyczne i eusługi powiatowe , w tym: a )Elektroniczny system dialogu społecznego, b) Elektroniczny
system komunikacji mobilnej, c) System workflow, d) System analityczny, e) e-usługi
powiatowe, w tym: analiza obecnie istniejących procedur i dokumentów dotyczących
elektronizowanych e-Usług, przygotowanie ustandaryzowanych projektów dokumentów
niezbędnych przy świadczeniu e-Usług, opracowanie i wdrożenie e-Usług na platformie
ePUAP, konfiguracja ESP na e-PUAP w zakresie świadczonych e-Usług, szkolenie –
Administrator platformy ePUAP 2 System zarządzania projektami Część 1. Systemy
informatyczne i e-usługi powiatowe, w tym: a) Elektroniczny system dialogu społecznego, w

tym: - zakup licencji - wdrożenie systemu - szkolenie użytkowników b) Elektroniczny system
komunikacji mobilnej, w tym: -zakup licencji - wdrożenie systemu - szkolenie użytkowników
c) System workflow,w tym: - zakup licencji - integracja z systemem TurboEwid - integracja z
systemem budżetowym - wdrożenie systemu - szkolenie użytkowników d) System
analityczny,w tym: - zakup licencji - wdrożenie systemu - szkolenie użytkowników e) eusługi powiatowe, w tym: - analiza obecnie istniejących procedur i dokumentów dotyczących
elektronizowanych e-Usług, - przygotowanie ustandaryzowanych projektów dokumentów
niezbędnych przy świadczeniu e-Usług, - opracowanie i wdrożenie e-Usług na platformie
ePUAP, - konfiguracja ESP na e-PUAP w zakresie świadczonych e-Usług, - Szkolenie –
Administrator platformy ePUAP Część 2. System zarządzania projektami, w tym: -zakup
licencji - wdrożenie systemu - szkolenie użytkowników UWAGA!! Zamawiający przed
udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 25. ust. 1 pkt 2, w celu potwierdzenia, że oferowane
dostawy i/lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wezwie
Wykonawcę, którego oferta w danej części zamówienia została najwyżej oceniona do
przedstawienia próbek - scenariusz badania poszczególnych próbek został opisany w
załączniku nr 8 do SIWZ. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki
wykonania zamówienia w poszczególnych częściach zawarte są w załącznikach do niniejszej
SIWZ: • Opis przedmiotu zamówienia –załącznik nr 1 • Wzór umowy - załączniki nr 6 2.
Kody i nazwy zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: Oznaczenie przedmiotu
zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod i nazwa CPV: Główny
przedmiot : 48613000-8 Elektroniczne zarządzanie danymi (EZD) 48612000-1 System
zarządzania bazą danych 72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania 72263000-6 Usługi
wdrażania oprogramowania 72262000-9 Usługi rozbudowy oprogramowania 80511000-9
Usługi szkolenia personelu 3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia sposób
realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisany poprzez wskazanie znaków towarowych
lub pochodzenia, zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi
wskazanie dla wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji
przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie
materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od
konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe
(m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i
urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez
wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub
urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy
przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe”
zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie
przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań
zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami
producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu
zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i
cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając
tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 4. Zamawiający opisując
przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji
technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z
art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust.
5 ustawy – wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają
wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia

stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania. 2. Zamawiający dopuszcza
możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie udzielane jest w 2 częściach.
Zamawiający nie stawia ograniczeń w zakresie ilości części, na które zamówienie może
zostać udzielone temu samemu wykonawcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na
jedną, lub dwie części zamówienia. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert
wariantowych. 4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 6.
Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części
zamówienia podwykonawcom: 6.1 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego
na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 6.2 W
przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca
zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 6.3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w pkt. V.3 niniejszej Specyfikacji (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.), w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6.4 Jeżeli
zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 6.5 Powierzenie wykonania części
zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie zamówienia. 7. Wymagania stawiane wykonawcy: 7.1 Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi
dla przedmiotu zamówienia. 7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji
zobowiązań umowy, 7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane
będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 7.4 Określenie
przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych
dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 7.5 Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia.
II.5) Główny kod CPV: 48613000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
48612000-1
48612000-1
72268000-1
72263000-6
72263000-6
72262000-9
80511000-9
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:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-09-30
II.9) Informacje dodatkowe: 1.Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny
ofert. Szczegółowe postanowienia na ten temat znajdują się w pkt. XIV niniejszej SIWZ. 2.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Starosta Oleśnicki z siedzibą przy ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica. 
inspektorem ochrony danych osobowych jest Sekretarz Powiatu Oleśnickiego Pan Piotr
Kwaśny z siedzibą przy ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica, tel. 71 314 01 01, email:
iodo@powiat-olesnicki.pl  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
pn. . „Dostawa licencji wraz z wdrożeniem zaawansowanych e-Usług powiatowych w ramach
projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim”, znak sprawy:
ZP.272.1.9.2018,, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa
Pzp”;  Pani/Pana 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;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z
art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________ ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.
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:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową, na potwierdzenie spełniania ww. warunków należy złożyć informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż
1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert: a) w wysokości nie mniejszej niż: Część 1
zamówienia: 500 000,00 zł. Część 2 zamówienia: 80 000,00 zł. b) Zamawiający wymaga, aby
wykonawca składający oferty: − na obie części zamówienia posiadał środki finansowe lub
zdolność kredytową, zapewniającą realizację przedmiotu zamówienia w wysokości nie
mniejszej niż: 580 000,00 zł, Wykonawca który polega na sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się
do udostępniania zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia , chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego
wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości – tj. Warunki
szczegółowe dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawca, w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie - należycie wykonał zamówienia spełniające co najmniej poniżej
określone wymagania: Część Nazwa części Wykaz warunków szczegółowych 1 Systemy
informatyczne i e-usługi powiatowe przynajmniej 2 zamówienia polegające na dostawie i
wdrożeniu systemu informatycznego o wartości 150 000,00 zł brutto każde, w tym jednego
zamówienia polegającego na dostawie i wdrożeniu systemu workflow lub elektronicznego
obiegu dokumentów w jednostce sektora finansów publicznych 2 System zarządzania
projektami przynajmniej 2 zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu systemu
zarzadzania projektami o wartości 80 000,00 brutto zł każde 3. Opis sposobu dokonywania
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: zamawiający dokona oceny na zasadzie

zero-jedynkowej (spełnia/nie spełnia) na podstawie dokumentów, złożonych przez
wykonawcę. 4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze będzie mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia. 5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków, o których mowa w ust. 1, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w
art. 22a ustawy. 6. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której
mowa w ust. 5 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a. Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni zamawiającemu, że realizując
zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy, zobowiązanie należy załączyć do
oferty- treść oświadczenia została zamieszczona w załączniku nr 7 do siwz). b. Zamawiający
oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt VI niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. c. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe
Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, zamawiający
żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie: - zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej
część zamówienia, jeżeli wykaże spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub
zawodowych, zgodnie z pkt. V.2. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia . 7.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. oraz art. 24 ust. 5 ustawy 8. W niniejszym postępowaniu
Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. 9. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz
wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego
wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków
udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 10. W
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są
oni wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.
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:
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 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 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 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 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:
W terminie 3 dni od przekazania na stronie internetowej Informacji o treści złożonych ofert ,
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym
postępowaniu. Treść oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
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:
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawce na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12 do 23 ustawy Pzp. W celu wykazania niepodlegania przez Wykonawcę
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 do 23 , oraz VI.2.SIWZ jak
również podmiotów udostępniających zasoby celem potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu- na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy pzp oraz VI.2. siwzwykonawca składa oświadczenie- zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz. Jeśli wykonawca
polega na zasobach podmiotu trzeciego, do oferty załącza zobowiązanie tego podmiotu do
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
-zał. nr 7 do siwz W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawcówoświadczenie wg zał. nr 2 do siwz składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. 3) Dokument o którym mowa w pkt. V.6. ppkt. a) SIWZ (zobowiązanie
podmiotu trzeciego-załącznik nr 7 do siwz), jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. 2. Po badaniu
ofert pod kątem spełniania przesłanek odrzucenia, Wykonawca którego oferta została
oceniona najwyżej na wezwanie Zamawiającego, składa w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wykaz dostaw lub usług
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy 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 jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,
zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale V SIWZ. 2) Informacja banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż
1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert , zgodnie z wymaganiami określonymi w
rozdziale V SIWZ. 3. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VII.2. SIWZ, nie są
dołączane do oferty- zamawiający stosuje procedurę odwróconą ( o której mowa w art. 24 aa
ust. 1 ustawy Pzp). 4. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące
warunki: 1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3)
Oferta winna zawierać oświadczenie o którym mowa w pkt. VII.1. ppkt. .2) SIWZ dla
każdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty wymienione w pkt VII.1. SIWZ
składane są wspólnie. 4) Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. VII.2. SIWZ,
składane są przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 5. Postanowienia dotyczące
składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia
Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców składane są w
oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. podmiotów. 2)
Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania. 3)
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot
udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą..
4) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane
przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 5) Dokumenty sporządzone w języku obcym
są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6) Zamawiający może żądać przedstawienia
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, innego niż oświadczenie,
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości. 6. Postanowienia dotyczące dokumentów dot.
Podmiotów udostępniających zasoby: 1) 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 oświadczeniu, o którym mowa w
pkt. VII.1. ppkt. 2). SIWZ. 2) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, udziału w
postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy
wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania niniejszego zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy dołączyć
dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
niniejszego zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
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
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 25. ust. 1 pkt 2, w celu
potwierdzenia, że oferowane dostawy i/lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, wezwie Wykonawcę, którego oferta w danej części zamówienia
została najwyżej oceniona do przedstawienia próbek - scenariusz badania poszczególnych
próbek został opisany w załączniku nr 8 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ 2)
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie
podleganiu wykluczeniu -– szczegółowy zakres wymaganych informacji, które powinno
zawierać ww. oświadczenie wskazany jest we wzorze zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ (
o którym mowa w pkt III.3) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza
Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 do 23 ustawy Pzp. W celu wykazania
niepodlegania przez Wykonawcę wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12 do 23 , oraz VI.2.SIWZ jak również podmiotów udostępniających zasoby celem
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu- na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
13-22 ustawy pzp oraz VI.2. siwz- wykonawca składa oświadczenie- zgodnie z załącznikiem
nr 2 do siwz. Jeśli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego, do oferty załącza
zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia -zał. nr 7 do siwz W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez wykonawców- oświadczenie wg zał. nr 2 do siwz składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3) Dokument o którym mowa w pkt.
V.6. ppkt. a) SIWZ (zobowiązanie podmiotu trzeciego-załącznik nr 7 do siwz), jeżeli
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów. 4) dowód wniesienia wadium
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
1. Składając ofertę na daną część zamówienia wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości: Część Nazwa części Wadium w zł 1 Systemy informatyczne i e-usługi
powiatowe 20 000 2 System zarządzania projektami 3 000 2. Wadium może być wnoszone: a)
w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, c) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b
ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy
Starostwa Powiatowego w Oleśnicy z dopiskiem „wadium–e-usługi część…zamówienia”. Za
skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu uważa się wpływ kwoty wadium na rachunek
zamawiającego: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, o/Oleśnica, nr rachunku

dla podmiotów krajowych: 90 9584 0008 2001 0000 9999 0004, dla podmiotów
zagranicznych: kod swift: POLUPLPR, nr iban: PL90 9584 0008 2001 0000 9999 0004 . 4.
Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby
wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin
wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym
Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie
oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 6. Wadium musi być wniesione na cały okres
związania ofertą. Wniesienie wadium na czas krótszy niż okres związania ofertą,
zamawiający będzie traktował tak jakby wadium nie zostało wniesione. 7. Wadium wnoszone
w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę wadium, w
przypadku zaistnienia okoliczności, które wskazane są w art. 46 ust. 4a i 5 pkt 1) i 3) ustawy.
8. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających
Zamawiającemu wypłacenie wadium. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim
wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego
wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy,
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie
pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w
art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.
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
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
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
60,00
gwarancja i rękojmia
20,00
skrócenie terminu realizacji zamówienia 20,00
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:
1. Wzór umowy w zakresie każdej części zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2.
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zasady i warunki zmiany zostały opisane

w ustawie Pzp oraz we wzorze umowy w §15, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. tj. m.in.
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z
sytuacji, określonych w art. 144 Pzp. Zmiany w zakresie numerów telefonów, faksów,
adresów, adresów e-mail, osób odpowiedzialnych po obu Stronach za realizację Umowy,
przesunięcia terminów poszczególnych prac wdrożeniowych wynikających ze szczegółowego
harmonogramu prac wdrożeniowych, następują w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej
Strony w terminie niezwłocznym od dnia zaistnienia okoliczności i nie stanowią zmiany
Umowy. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, przewiduje możliwość
zmian Umowy w następujących przypadkach: 1) gdy konieczność wprowadzenia zmian
będzie następstwem zmian wytycznych, wymagań lub zaleceń Instytucji Zarządzającej; 2)
gdy konieczność zmian jest następstwem zmian w zawartej przez Zamawiającego Umowie o
dofinansowanie Projektu; 3) gdy zachodzą istotne zmiany technologiczne spowodowane w
szczególności następującymi okolicznościami: a) pojawienie się na rynku materiałów lub
urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu
Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umożliwiające
uzyskanie lepszej jakości wdrożenia zaawansowanych e-usług, b) pojawienie się nowszej
technologii wykonania Przedmiotu Umowy odbiegającej od przyjętych w Umowie
technologii, gdy brak zmiany może skutkować niewykonaniem Przedmiotu Umowy w części
lub/i w całości, przy dotychczasowych założeniach, 4) gdy konieczność wprowadzenia zmian
wynika z zaistnienia siły wyższej, tj. zdarzenia losowego lub wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez
działanie z zachowaniem należytej staranności, w szczególności. 5) zmiany przepisów prawa
mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany
stawki podatku VAT, kwota netto pozostaje bez zmian, odpowiedniej zmianie podlega
wysokość podatku oraz w konsekwencji wartość brutto, 6) opóźnień w przekazaniu
materiałów źródłowych niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, o ile nie wynika to z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 7) w każdym przypadku gdy zmiana jest
korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy,
zmniejszenie wartości zamówienia.) W przypadkach określonych w ust. 2 Zamawiający
przewiduje między innymi możliwość: 1) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy; 2)
zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, w tym rozliczania umowy lub dokonywania
płatności na rzecz Wykonawcy, 3) wydłużenia okresu rękojmi o dowolny okres. 3. Zmiany
Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
4. Wymieniony powyżej katalog obejmuje zmiany, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę, nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. W przypadku
konieczności wprowadzenia zmian do umowy w trakcie jej realizacji mogą one zostać
wprowadzone jedynie na zasadach, określonych w art. 144 ustawy. Zmiany wprowadzone
zostaną po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia
okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich
akceptacji.
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: 2018-07-02, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
>
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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Systemy informatyczne i e-usługi powiatowe
1) 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:Część 1. Systemy informatyczne i e-usługi powiatowe, w tym: a) Elektroniczny
system dialogu społecznego, w tym: - zakup licencji - wdrożenie systemu - szkolenie
użytkowników b) Elektroniczny system komunikacji mobilnej, w tym: -zakup licencji wdrożenie systemu - szkolenie użytkowników c) System workflow,w tym: - zakup licencji integracja z systemem TurboEwid - integracja z systemem budżetowym - wdrożenie systemu
- szkolenie użytkowników d) System analityczny,w tym: - zakup licencji - wdrożenie systemu
- szkolenie użytkowników e) e-usługi powiatowe, w tym: - analiza obecnie istniejących
procedur i dokumentów dotyczących elektronizowanych e-Usług, - przygotowanie
ustandaryzowanych projektów dokumentów niezbędnych przy świadczeniu e-Usług, opracowanie i wdrożenie e-Usług na platformie ePUAP, - konfiguracja ESP na e-PUAP w
zakresie świadczonych e-Usług, - Szkolenie – Administrator platformy ePUAP 1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia w
poszczególnych częściach zawarte są w załącznikach do niniejszej SIWZ: • Opis przedmiotu
zamówienia –załącznik nr 1 • Wzór umowy - załączniki nr 6 Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, zgodnie z art. 25. ust. 1 pkt 2, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i/lub
usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wezwie Wykonawcę,
którego oferta w danej części zamówienia została najwyżej oceniona do przedstawienia
próbek - scenariusz badania poszczególnych próbek został opisany w załączniku nr 8 do
SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48613000-8, 48612000-1, 72268000-1, 72263000-6,
72262000-9, 80511000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
gwarancja i rękojmia
20,00
skrócenie terminu realizacji zamówienia 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 20
000 zł , zamawiajający wymaga przed podpisaniem umowy wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 10% zaoferowanej ceny.
Część nr: 2 Nazwa: System zarządzania projektami
1) 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:Część 2. System zarządzania projektami, w tym: -zakup licencji - wdrożenie
systemu - szkolenie użytkowników 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz
warunki wykonania zamówienia w poszczególnych częściach zawarte są w załącznikach do
niniejszej SIWZ: • Opis przedmiotu zamówienia –załącznik nr 1 • Wzór umowy - załączniki
nr 6 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 25. ust. 1 pkt 2, w celu
potwierdzenia, że oferowane dostawy i/lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, wezwie Wykonawcę, którego oferta w danej części zamówienia
została najwyżej oceniona do przedstawienia próbek - scenariusz badania poszczególnych
próbek został opisany w załączniku nr 8 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48612000-1, 72268000-1, 72263000-6, 72262000-9,
80511000-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie

cena
60,00
gwarancja i rękojmia
20,00
skrócenie terminu realizacji zamówienia 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3
000 zł , zamawiajający wymaga przed podpisaniem umowy wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 10% zaoferowanej ceny.

