
 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  

na usługi pn.: 

 

Świadczenie opieki gwarancyjnej oraz serwisowej  

dla Systemu informatycznego SIMPLE.ERP eksploatowanego  

przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej w dalszej 

treści SWZ „ustawą Pzp”. Zgodnie z art. 61 ust. 1 oraz art. 63 ust. 2 ustawy Pzp komunikacja  

w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1) 

ustawy Pzp.    

 

Numer referencyjny postępowania 

DZP-291-4418/2021 

                                                                                                                        

PRZYGOTOWAŁ:                                         AKCEPTOWAŁA:                                                  ZATWIERDZIŁ: 

                                                                      

 ……………………….…………                                        …………….…………………….                                                       ……………….………… 

podpis sekretarza Komisji                               podpis przewodniczącej Komisji                                               podpis Kanclerza 

      Kraków, dnia 19.01.2022 r. 
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REPERTORIUM 

Rozdział Nazwa rozdziału 

Rozdział I. 

Nazwa, adres i dane kontaktowe Zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia 

publicznego, informacje o procedurze, adres strony prowadzonego 

postępowania oraz miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu i pozostałych 

dokumentów zamówienia.  

Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia oraz projektowane postanowienia umowy. 

Rozdział III. Termin wykonania zamówienia. 

Rozdział IV. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia. 

Rozdział V. 
Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawców wraz  

z Ofertą. 

Rozdział VI. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego.   

Rozdział VII. 
Podwykonawstwo oraz Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.  

Poleganie na zasobach innych podmiotów. 

Rozdział VIII. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami. 

Rozdział IX. Wadium. 

Rozdział X. Termin związania ofertą. 

Rozdział XI. Sposób przygotowania ofert. 

Rozdział XII. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert.   

Rozdział XIII. Sposób obliczania ceny. 

Rozdział XIV. 
Kryteria oceny ofert z uwzględnieniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert. 

Rozdział XV. Informacje o dopełnieniu formalności po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Rozdział XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
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Rozdział XVII. Postanowienia końcowe. 

Rozdział XVIII. Środki ochrony prawnej. 

Rozdział XIX. 

Obowiązki informacyjne wynikające z 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 

Rozdział XX. Załączniki do SWZ. 

 

ROZDZIAŁ I. 

Nazwa, adres i dane kontaktowe Zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia publicznego, 

informacje o procedurze, adres strony prowadzonego postępowania oraz miejsce publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu i pozostałych dokumentów zamówienia 

__________________________________________________________________ 

 

1. Dane kontaktowe Zamawiającego:  

UNIWERSYTET ROLNICZY im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z siedzibą pod adresem: 31-120 Kraków, al. Adama Mickiewicza 21 

NIP: 675-000-21-18,  REGON: 000001815 

tel. +48 12 662-48-66, +48 12 662-44-13 

http: www.urk.edu.pl 

e-mail: maciej.mlynarczyk@urk.edu.pl; dzp@urk.edu.pl  

strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/urk  

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym 

na usługi w oparciu o art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, którego wartość nie przekracza kwoty,  

o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.  

3. Zamawiający informuje, iż wszelkie zmiany/wyjaśniania/modyfikacje, bądź dodatkowe 

informacje/zawiadomienia, a także inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  

z niniejszym postępowaniem udostępniane będą w Profilu Nabywcy Zamawiającego pod 

http://www.urk.edu.pl/
mailto:maciej.mlynarczyk@urk.edu.pl
mailto:dzp@urk.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/urk
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adresem: https:// platformazakupowa.pl/pn/urk.     

4. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

1) Biuletyn Zamówień Publicznych: https://ezamowienia.gov.pl/pl/; 

2) strona internetowa prowadzonego postępowania: 

 https://platformazakupowa.pl/pn/urk. 

 

 

ROZDZIAŁ II.  

Opis przedmiotu zamówienia oraz projektowane postanowienia umowy 

__________________________________________________________________ 

 

A. OGÓLNE INFORMACJE 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług, przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego, polegających na: opiece gwarancyjnej oraz opiece serwisowej dla Systemu 

informatycznego SIMPLE.ERP eksploatowanego przez Zamawiającego.  

2. Opieka gwarancyjna obejmuje: 

1) Informacje o planowanych Nowych Wersjach Oprogramowania oraz prawo do nich. 

2) Prawo do nowych wersji oprogramowania SIMPLE.ERP 

3) Reakcję na zgłaszanie przez Zamawiającego Usterki Oprogramowania w najkrótszym 

możliwym czasie. 

4) Analizę i usunięcie zgłoszonej Usterki Oprogramowania w najkrótszym możliwym czasie,  

w sposób uznany za najwłaściwszy przez Zamawiającego, w tym np. poprzez 

udostępnienie Zamawiającemu Nowej Wersji Oprogramowania.  

5) Dostęp do Nowych Wersji Oprogramowania, udostępnianych przez Wykonawcę  

w Systemie dostarczanych Zamawiającemu na jego wniosek na nośnikach optycznych,  

w celu zapoznania się Zamawiającego z oferowanym Oprogramowaniem. Dostęp do 

Nowych Wersji Oprogramowania obejmuje ich instalację oraz uruchomienie. 

6) Dostęp do Aktualizacji Oprogramowania udostępnianych przez Wykonawcę  

w Systemie. Dostęp do Aktualizacji obejmuje ich instalacje oraz uruchomienie. 

7) Prawo do pakietów aktualizacyjnych zawierających poprawki usterek i drobne 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/urk
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usprawnienia Oprogramowania SIMPLE.ERP. 

8) Prawo do pakietów aktualizacyjnych Oprogramowania SIMPLE.ERP, zawierających 

funkcjonalności wynikające ze zmiany prawa. 

9) Prawo do zgłaszania Usterek Oprogramowania SIMPLE ERP. 

10) Dostęp do Internetowego Systemu. 

11) Szkolenie z obsługi Internetowego Systemu. 

12) Dostęp do internetowego systemu zgłaszania Usterek za pomocą, którego Zamawiający 

zgłasza i monitoruje Usterki. 

3. Opieka serwisowa obejmuje: 

1) Reakcję na zgłaszane przez Zamawiającego problemy w najkrótszym możliwym czasie; 

2) Analizę zgłoszonego Problemu i usunięcie Usterki Systemu (Rozwiązania 

Indywidualnego)  

w najkrótszym możliwym terminie. 

3) Bezpośredni kontakt telefoniczny z Centrum Pomocy. 

4) Podstawowy pakiet konsultacji Helpdesk w wymiarze maksymalnie 80 roboczogodzin,  

w okresie na jaki została zawarta niniejsza umowa, do wykorzystania według uznania 

Zamawiającego w formie: 

a) konsultacji telefonicznych i/lub pisemnych związanych z prawidłowym, od strony 

technicznej, funkcjonowaniem Systemu (Rozwiązania Indywidualnego), 

b) adaptacji Modyfikacji wykonanych na potrzeby Zamawiającego do zmian  

w przepisach prawa, 

c) analizy problemu nie będącego Usterką, 

d) naprawy problemu nie będącego Usterką, 

e) konsultacji i wsparcia przy Upgrade systemu, 

f) konsultacji w zakresie wykorzystania dodatkowej funkcjonalności w nowych 

wersjach oprogramowania, 

g) modyfikacji, 

h) szkoleń, 

i) audytów. 

5) Serwis dla Oprogramowania SIMPLE ERP. 
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6) Serwis dla modyfikacji wykonanych na potrzeby użytkownika i wdrożonych do dnia 

podpisania umowy. 

7) Instalacje nowych wersji oprogramowania wraz z dostosowaniem modyfikacji 

wykonanych na potrzeby Zamawiającego (Użytkownika). 

8) Obsługę zgłoszeń oznaczonych w internetowym systemie jako indywidualna zmiana 

prawa, dotyczących adaptacji modyfikacji wykonanych na potrzeby Zamawiającego 

(Użytkownika) do zmian w przepisach prawa. 

9) Analizę problemu nie będącego Usterką. 

10) Naprawę problemu nie będącego Usterką. 

11) Brak limitu liczby przyjmowanych Usterek. 

12) Brak limitu liczby osób uprawnionych do zgłaszania problemów. 

13) Dostęp do Telefonicznego Centrum Serwisowego od poniedziałku do piątku  

z wyjątkiem świąt w godzinach pracy.  

14) Jedną konsultacje w zakresie wykorzystania dodatkowej funkcjonalności w ramach 

nowych wersjach oprogramowania w ramach dostępnych godzin konsultacyjnych. 

15) Obsługę zgłoszeń konsultacyjnych oznaczonych w internetowym systemie jako Helpdesk. 

16) Dwa spotkania monitorujące jakość świadczonych usług serwisowych. 

17) Jeden Audyt Oprogramowania SIMPLE ERP i Modyfikacji pod względem 

wydajnościowym. 

18) Jedno strojenie Rozwiązania Indywidualnego pod względem wydajnościowym. 

19) Jeden audyt infrastruktury. 

20) Obsługę zgłoszeń dotyczących problemów związanych z szybkością działania Rozwiązania 

Indywidualnego oznaczonych w internetowym systemie jako Wydajność. 

21) Dostęp do internetowego systemu rozwiązywania problemów, za pomocą którego 

Zamawiający zgłasza i monitoruje Problemy. 

22) Szkolenie z obsługi Systemu.  

23) Dodatkowy pakiet konsultacji Helpdesk, o którym mowa w pkt 4) w wymiarze 

maksymalnie 100 roboczogodzin w okresie na jaki została zawarta niniejsza umowa lub 

do czasu wyczerpania ilości roboczogodzin, jeżeli nastąpi to przed upływem okresu 

zawarcia umowy. 
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Opieka serwisowa stanowi ubezpieczenie Zamawiającego na wypadek wystąpienia 

Problemów w trakcje eksploatacji Systemu (Rozwiązania Indywidualnego) lub jego części,  

a polegającej na zapewnieniu gotowości Wykonawcy do realizacji usług konserwacyjno-

serwisowych Systemu (Rozwiązania Indywidualnego) lub jego poszczególnych części 

(Obszarów Funkcjonalnych). 

4. W tym samym dniu, w którym Zamawiający wyczerpie pulę 80 roboczogodzin 

Podstawowego pakietu konsultacji Helpdesk, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie lub 

mailowo poinformować o tym fakcie Koordynatora i Administratora. Brak informacji będzie 

skutkował świadczeniem tej usługi w ramach miesięcznego ryczałtu, o którym mowa w § 5 

ust. 2 pkt 2) wzoru umowy. 

5. Po wyczerpaniu puli roboczogodzin Podstawowego pakietu konsultacji Helpdesk, 

Zamawiający będzie mógł realizować zakres Dodatkowego pakietu konsultacji Helpdesk,  

o którym mowa w ust. 7.  

6. Wykonawcy nie przysługuje prawo realizowania i rozliczania usług w ramach Dodatkowego 

pakietu konsultacji Helpdesk, przy niewykorzystaniu całej puli roboczogodzin w ramach 

pakietu Podstawowego. 

7. Szacunkowa ilość godzin świadczenia usług w ramach Dodatkowego pakietu konsultacji 

Helpdesk wynosi 100 roboczogodzin, faktyczna ilość godzin może być mniejsza, w tym  

w ogóle niewykorzystana przez Zamawiającego, wg potrzeb Zamawiającego. 

8. Szacunkowa ilość dojazdów Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, w celu realizacji Opieki 

Serwisowej „na miejscu” tj. w siedzibie Zamawiającego, wynosi maksymalnie 6 dojazdów, 

faktyczna ilość dojazdów może być mniejsza, w tym w ogóle nie wykorzystana przez 

Zamawiającego, wg potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że Wykonawca będzie je 

realizował do czasu wykorzystania kwoty określonej w § 5 ust. 2 pkt 4) wzoru umowy, nie 

dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.  

9. Wykonawca będzie świadczył Opiekę Gwarancyjną oraz Serwisową dla Systemu 

(Rozwiązania Indywidualnego) lub poszczególnych jego części (Obszarów Funkcjonalnych),  

w skład którego wchodzi Oprogramowanie Simple.ERP, do którego prawo do eksploatacji 

dla poszczególnych Obszarów Funkcjonalnych Zamawiający nabył na mocy Licencji Klienta 

Końcowego: 



 
 

   
 
 
 
 

Numer referencyjny postępowania: DZP-291-4418/2021 

Strona 8 z 49 
 

Oprogramowanie Simple.ERP: 

1) Simple.ERP – FK (Finanse i Księgowość) 

2) Simple.ERP – INFO (Biblioteka funkcji Simple ERP dla MS Excel) 

3) Simple.ERP – JPK (Jednolity Plik Kontrolny) 

4) Simple.ERP – MT (Majątek Trwały) 

5) Simple.ERP – OT (Obrót Towarowy) 

6) Simple.ERP – PER (Zarzadzanie Personelem) 

7) Simple.ERP – ePIT (Podatek PIT - wersja elektroniczna/Podpis Elektroniczny) 

8) Simple.ERP – RAPORT (Serwer Raportów – Personel) 

9) Simple.ERP – BDG (Budżetowanie Jednostek Administracyjnych) 

10) Simple.ERP – BUD (Zarządzanie projektami) 

11) Simple.ERP – HRUMCP (HR Umowy Cywilno Prawne) 

12) Simple.ERP – HRUMPOP (HR Umowy o pracę (WSO)) 

13) Simple.ERP – HCM (Portal Pracowniczy) 

14) Simple.ERP – eZLA (Elektroniczne Zwolnienia Lekarskie) 

15) Simple.ERP – eSprawozdania (Elektroniczna Wysyłka Sprawozdań) 

16) Simple.ERP – SPR_VAT (Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT) 

17) Simple.ERP – Integracja (Integracja) 

18) Simple.ERP – mPracownik 

z prawem do korzystania dla minimum 80 równoczesnych operatorów. 

10. Zamawiający oświadcza, że nie posiada kodów źródłowych do Systemu. 

11. Wykonawca po zawarciu umowy zobowiązany będzie, w terminie do 7 dni, przedstawić 

Zamawiającemu Podstawowe Warunki Gwarancyjne (PWG) oraz Podstawowe Warunki 

Serwisu (PWS), które nie będą naruszały postanowień zawartej umowy.  

12. Twórcą oprogramowania i właścicielem plików źródłowych jest SIMPLE S.A. z siedzibą pod 

adresem ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa. 

13. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać/posiadać zgodę twórcy Systemu na wykonanie zmian 

w kodzie źródłowym w zakresie koniecznym do realizacji niniejszego zamówienia.  

14. Opis systemu, w tym również przeniesione majątkowe prawa autorskie/udzielone licencje, 

zawiera Załącznik nr 9 do SWZ.  
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15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ. 

16. Zamawiający nie dzieli niniejszego zamówienia na części, gdyż ze względu na specyfikę  

i charakter zamówienia nie jest to możliwe. Zamówienie stanowi jedną, nierozerwalną 

całość, którą świadczyć może wybrany w drodze otwartego postępowania, jeden 

Wykonawca. Podział na części nie ma uzasadnienia ekonomicznego i praktycznego. Warunki 

i wymogi postawione w dokumentach zamówienia nie ograniczają dostępu małym i średnim 

przedsiębiorcom. 

17. KOD CPV: 72000000-5.      

 

B. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OBOWIĄZKIEM ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE STOSUNKU 

PRACY OSÓB WYKONUJĄCYCH WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO CZYNNOŚCI W ZAKRESIE 

REALIZACJI ZAMÓWIENIA (art. 95 ust. 1 ustawy Pzp) 

1. Wykonawca zobowiązuje się, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie 

stosunku pracy, co najmniej na okres trwania niniejszej umowy, osoby wykonujące 

następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. usuwanie usterek występujących 

w oprogramowaniu SIMPLE.ERP, konsultacje, modyfikacje, analizy, szkolenia, aktualizacje, 

optymalizacje świadczone w ramach niniejszej umowy, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.)  

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający może dokonywać czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów w zakresie 

potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1 i dokonywania ich oceny; 

2) żądania przedstawienia przez Wykonawcę wyjaśnień w przypadku wątpliwości  

w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów, o których mowa  w ust. 1; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 
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w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze 

wskazaniem: liczby tych osób, podając ich imię i nazwisko,  rodzaj umowy o pracę, 

określając datę zawarcia umowy i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy,  

o którym mowa w pkt 1) (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana  

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U z 2019 r., poz. 

1781 ze zm.) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL, nr dokumentów tożsamości 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 

do zidentyfikowania; 

3) poświadczone za zgodność z oryginałem zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, 

potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
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osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (t. j. Dz. U z 2019 r., poz. 1781 ze zm.)  

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych Zamawiającemu  

w celu ich przetwarzania, w związku z realizacją niniejszej umowy, złożone przez każdą 

osobę, którą Wykonawca lub Podwykonawca wskaże Zamawiającemu, jako pracownika, 

który realizuje czynności wskazane przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej  

w wysokości określonej w § 10 ust. 13 pkt 2) niniejszej umowy. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, traktowane będzie, jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. Wymagania Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą prac wykonywanych 

bezpośrednio przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. 

 

ROZDZIAŁ III.  

Termin wykonania zamówienia 

__________________________________________________________________ 

 

Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia w terminie 12 miesięcy od daty 

zawarcia umowy.  
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ROZDZIAŁ IV.  

Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia 

__________________________________________________________________ 

 

A. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy 

spełniają warunki udziału niniejszym postępowaniu – zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, 

dotyczące: 

 

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym –  

Zamawiający nie stawia warunku.  

 

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów –  

Zamawiający nie stawia warunku. 

 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej – „Wykaz usług” –  

Zamawiający stawia warunek. 

 

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 

3 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - co najmniej dwie 

usługi, których przedmiotem było/jest serwis systemu informatycznego klasy ERP, 

każda o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 złotych brutto, świadczonej przez 

okres, co najmniej 1 roku (12 miesięcy).  

b) W przypadku usług aktualnie wykonywanych wartość usługi zrealizowanej do 

upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu nie może być niższa niż 

70 000,00 złotych brutto. 
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c) Zmawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie dokumentów 

złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie „spełnia – nie spełnia”.  

d) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

„Wykaz usług” (Załącznik nr 6 do SWZ), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są 

referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 

usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

są wykonywane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest  

w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź 

inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione  

w okresie ostatnich 3 miesięcy.    

e) Do przeliczenia na złotówki (PLN) wartości usług określonych w walutach innych niż 

złoty (PLN), Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank 

Polski (NBP) z dnia, w którym upływa termin składania ofert.  

 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej – „Wykaz osób” –  

Zamawiający stawia warunek. 

  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności: 

a) Co najmniej 5 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadającymi kwalifikację do pełnienia obowiązków serwisantów tj.  

- wykształcenie kierunkowe: Informatyka – dotyczy, co najmniej 3 osób; 

- wykształcenie kierunkowe: Księgowość – dotyczy, co najmniej 1 osoby; 

- wykształcenie kierunkowe: Zarządzanie kadrami – dotyczy, co najmniej 1 osoby; 

- minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze IT, w tym minimum 2-

letnie doświadczenie w zakresie obsługi technicznej systemów klasy ERP – dotyczy 
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każdej osoby.  

Łącznie kompetencje osób wyznaczonych do pełnienia funkcji serwisantów muszą 

objąć obszary: kadry-płace, finanse-księgowość, budżetowanie, kontrolling, majątek 

trwały, obrót towarowy, portal pracowniczy.   

b) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca złoży „Wykaz osób 

(Załącznik nr 8 do SWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu 

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

kontrolę jakości wraz z informacją 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. 

c) W przypadku składania oferty wspólnej, spełnienie warunku udziału  

w postępowaniu powinien wykazać, co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokument potwierdzający składa, co najmniej jeden 

z nich, który spełnia ten warunek. 

d) Zmawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie dokumentów 

złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie „spełnia – nie spełnia”. 

 

B. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu z niniejszego postępowania, na podstawie przesłanek określonych 

odpowiednio w: 

1) Art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (tzw. obligatoryjne przesłanki wykluczenia).  

2) Art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp (tzw. fakultatywna przesłanka wykluczenia) 

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 

1), 2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7) jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 

przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.   

3. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.   
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ROZDZIAŁ V.  

Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawców wraz z Ofertą 

__________________________________________________________________ 

 

Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców złożenia następujących dokumentów, 

stanowiących Ofertę: 

 

1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do SWZ) 

1) formularz ofertowy należy starannie i dokładnie wypełnić na wzorze opracowanym 

przez Zamawiającego, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ; 

2) formularz ofertowy należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,  

a następnie wraz z plikami stanowiącymi Ofertę skompresować do jednego pliku 

archiwum (ZIP);  

2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (Załącznik nr 5 do SWZ) tylko, jeżeli 

Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych; 

2) w przypadku, o którym mowa w ppkt 1) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 

Oferty „Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby”, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 5 do SWZ; 

3) dokument, o którym mowa w ppkt 2) należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego. 

3. Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 3 do SWZ) 

1) oświadczenie należy starannie i dokładnie wypełnić na wzorze opracowanym przez 

Zamawiającego, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ; 

2) oświadczenie należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub  
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w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,  

a następnie wraz z plikami stanowiącymi Ofertę skompresować do jednego pliku 

archiwum (ZIP); 

3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum 

firm, wspólnicy spółki cywilnej), oświadczenie, o którym mowa powyżej, zobowiązany 

jest złożyć każdy z Wykonawców osobno; 

4. Oświadczenie o podziale obowiązków w trakcie realizacji zamówienia (Załącznik nr 4 do 

SWZ) – tylko, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcja 

firm, wspólnicy spółki cywilnej) 

1) oświadczenie należy starannie i dokładnie wypełnić na wzorze opracowanym przez 

Zamawiającego, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ; 

2) oświadczenie należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub  

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,  

a następnie wraz z plikami stanowiącymi Ofertę skompresować do jednego pliku 

archiwum (ZIP). 

5. Pełnomocnictwo - tylko, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 

Uwaga! Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 

lub w formie poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem. 

1) pełnomocnictwo należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi Ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP); 

2) pełnomocnictwo poświadczone przez notariusza należy złożyć w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, a następnie wraz  

z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

6. Dowód wniesienia wadium  (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub 

gwarancji) jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których 

mowa w art. 97 ust 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał 

gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.  
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ROZDZIAŁ VI. 

Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego 

__________________________________________________________________ 

 

1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta 

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

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 

1) „Wykaz usług + Poświadczenia” – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ,  

w którym przedstawione będzie, że usługi te były wykonane, a w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych również są wykonywane w okresie ostatnich 3 lat (okres 

wyrażony w latach lub miesiącach liczy się wstecz od dnia, w którym upłynął termin 

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 usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego  nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 

2) „KRS lub CEiDG” - Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub  

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  w zakresie art. 109 ust. 

1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż  3 miesiące przed jej złożeniem, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

3) „Grupa Kapitałowa” - Oświadczenie Wykonawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 

do SWZ, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, 
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który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego 

do tej samej grupy kapitałowej. 

4) „Wykaz osób” – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SWZ, skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych 

za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 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. 

2. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 

środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać 

Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.  

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, 

jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 

działalność gospodarcza nie jest zawieszona, ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 

tej procedury. Dokument (dokumenty), o którym mowa w niniejszym punkcie, powinien 

być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.  

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się 

dokumentu, o którym mowa w pkt 6, zastępuje się go odpowiednio w całości lub w części, 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby, 

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 

miał dotyczyć, złożony pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed 
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organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy. Dokument (dokumenty), o którym mowa w niniejszym punkcie, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.   

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.  

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność.  

7. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, zastosowanie mają  

w szczególności przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 

grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 

lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania  

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 

oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie.    

 

ROZDZIAŁ VII.  

Podwykonawstwo oraz Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

Poleganie na zasobach innych podmiotów 

__________________________________________________________________ 
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A. PODWYKONAWCY: 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). 

2.  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców. 

4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 

B. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (Spółki cywilne / 

Konsorcja) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

powinno być załączone do oferty.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców osobno. 

Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy (Załącznik 

nr 4 do SWZ).  

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

C. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW / UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających 
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zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują świadczenie 

do realizacji, którego te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy  potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik nr 5 do SWZ. 

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zajdą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żądał będzie, aby Wykonawca 

w terminie określonym przez Zamawiającego, zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami, albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert 

nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby.  

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawi także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunku udziału  

w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie  

z katalogiem dokumentów określonym w Rozdziale V i VI SWZ.   

      

ROZDZIAŁ VIII.  
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Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami 

__________________________________________________________________ 

 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów oraz oświadczeń między Zamawiającym,  

a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki 

komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane  

w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 

r., poz. 344). 

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli dotyczy), pełnomocnictwa sporządza 

się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych. Zamawiający 

rekomenduje wykorzystanie formatów .pdf, .doc, docx, .xls, .jpg ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf. Ofertę, a wraz z nią dokumenty i oświadczenia, o których mowa  

w Rozdziale V i VI składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub  

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

strony internetowej: platformazakupowa.pl, pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/urk. 

4. W celu skrócenia czasu udzielania odpowiedzi na pytania, Zamawiający zaleca, aby 

komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za 

pośrednictwem strony internetowej: platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość 

do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień, 

informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem strony internetowej: 

platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, 

po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem strony internetowej: platformazakupowa.pl. Informację dotyczące 

odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert itp. 

https://platformazakupowa.pl/pn/urk
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Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, 

której zgodnie z obowiązującymi przepisami, adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie 

przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej 

platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. 

6. Wykonawca, jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów  

i wiadomości bezpośrednio na stronie internetowej platformazakupowa.pl przesłanych 

przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może 

trafić do folderu SPAM. 

7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa 

niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prace na stronie internetowej: 

platformazakupowa.pl tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 

kb/s; 

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS 

Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10 0.; 

4) włączona obsługa JavaScript; 

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików . pdf; 

6) strona internetowa: platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego  

w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8; 

7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 
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1) akceptuje warunki korzystania ze strony internetowej: platformazakupowa.pl określone 

w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce 

„Regulamin” oraz uznaje go za wiążący; 

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej   pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje   

9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania ze strony internetowej: 

platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków  

o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych  

w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się  

w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje   

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

10. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak  nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed terminem składania 

ofert. 

11. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 11, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do należytego przygotowania i złożenia oferty.  

W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie określonym  

w pkt 11, Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert. 

12. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 12, nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

13. Zamawiający wyznacza osobę do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:  

mgr Maciej Młynarczyk – specjalista w Dziale Zamówień Publicznych,  

tel. +48 12 662 48 66, e-mail: maciej.mlynarczyk@urk.edu.pl  

(godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00).  

Zamawiający zwraca uwagę, że w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem, 

wszelkie wnioski/pytania/pisma itp. należy składać za pośrednictwem Platformy 

Zakupowej.  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
mailto:maciej.mlynarczyk@urk.edu.pl
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ROZDZIAŁ IX.  

Wadium 

__________________________________________________________________ 

 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 

4 000,00 złotych.  

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do 

dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 

ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.3. ustawy Pzp. 

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w ALIOR 

BANKU, numer rachunku: 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779 z dopiskiem "Wadium –  

nr postęp. DZP-291-4418/2021”  

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 

rachunku Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe 

wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium 

przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności; 

2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej 

kwoty wadium; 

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 
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4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień 

składania ofert); 

5)  w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer 

przedmiotowego postępowania; 

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie; 

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 

ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą 

treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało,  

że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum); 

8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; 

2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz  

z ofertą. 

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie 

utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek  

o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie 

odrzucona. 

8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa Pzp. 

 

 

 

ROZDZIAŁ X.  

Termin związania ofertą 

__________________________________________________________________ 
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1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 25.02.2022 roku. 

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

3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą wskazanego w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu 

związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

ROZDZIAŁ XI.  

Sposób przygotowania ofert 

__________________________________________________________________ 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. Wraz  

z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć pozostałe dokumenty i oświadczania,  

o których mowa w Rozdziale V niniejszej SWZ. 

4. Oferta, oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 3, składane elektronicznie, muszą 

zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. W procesie składania oferty, w tym innych dokumentów na 

platformie,  kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty 

Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do 

systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego 

pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu  

w przycisk Przejdź do podsumowania). 

5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
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każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność  

z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione.  

6. Oferta powinna być: 

1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim; 

2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem strony 

internetowej: platformazakupowa.pl; 

3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

7. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich 

plików muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na 

rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku. 

8. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

9. Sposób sporządzania i przekazywania informacji: 

1) Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego. 

2) Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki 

dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 

ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli dotyczy), pełnomocnictwo, 

sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 

r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 

66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

https://platformazakupowa.pl/
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3) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ppkt 2), przekazywane 

w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako 

tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

4) W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu przekazywane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu 

utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym  

i odpowiednio oznaczonym pliku. 

5) Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli dotyczy) oraz 

inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz  

z tłumaczeniem na język polski. 

6) W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 

inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 

odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych 

w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym 

zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 

Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się 

ten dokument. 

7) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe 

(jeżeli dotyczy), inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty, jako dokument  

w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
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podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania  

z dokumentem w postaci papierowej. 

8) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w ppkt 7), dokonuje w przypadku: 

a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 

zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych 

lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które 

każdego z nich dotyczą; 

b) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

c) innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego 

z nich dotyczą. 

9) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w ppkt 7), może dokonać również notariusz. 

10) Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą 

treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

11) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 

ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe 

środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo 

przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

12)  W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym 

mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty 

lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej  

i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
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dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania  

z dokumentem w postaci papierowej. 

13) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w pkt 12), dokonuje w przypadku: 

a) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 

zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, 

które każdego z nich dotyczą; 

b) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 

117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – 

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia; 

c) pełnomocnictwa - mocodawca. 

14) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w pkt 12), może dokonać również notariusz. 

10. 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. Na platformie 

w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty 

stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11. Wykonawca, za pośrednictwem strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/  może 

przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób 

dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na 

stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

12. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 

oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie takiej oferty/ofert.  

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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13. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby 

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

14. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być sporządzone w języku 

polskim. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku, niż 

dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

15. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem 

kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie  

z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

16. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 

komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny  

z Instrukcją korzystania ze strony internetowej: platformazakupowa.pl, w szczególności za 

sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania 

ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta 

zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę  

w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony  

w art. 221 ustawy Pzp.  

18. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 

zaufanym, który wynosi max 10MB oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych  

w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

19. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających 

się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym, zaufanym  

i osobistym PAdES. 

http://platformazakupowa.pl/


 
 

   
 
 
 
 

Numer referencyjny postępowania: DZP-291-4418/2021 

Strona 33 z 49 
 

20.  Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym. 

21. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

22. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się  

o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do 

zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Zamawiający sugeruje złożenie oferty na 24 

godziny przed terminem składania ofert/wniosków. 

23. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2, zamiast SHA1.  

24.  Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP, Zamawiający zaleca wcześniejsze 

podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 

25. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

26. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików,  

co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ XII.  

Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert 

__________________________________________________________________ 

 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy umieścić na stronie 

internetowej: platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/urk 

tj. w Profilu Nabywcy Zamawiającego / stronie internetowej prowadzonego postępowania 

do dnia 27.01.2022 r. do godz. 09:30. 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty i oświadczenia.  

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty, dołączenia  wszystkich wymaganych 

załączników, należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania 

oferty za pośrednictwem strony internetowej platformazakupowa.pl, Wykonawca 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/urk
http://platformazakupowa.pl/
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powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 

strony internetowej platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym 

załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 2  ustawy Pzp, gdzie 

zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności,  

w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio odniesieniu do wartości 

postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim 

kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się 

komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 

znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2022 r. o godz. 10:00. 

8. W przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

9. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania tj. w swoim Profilu Nabywcy.  

10. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

11. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

12. Informacja zostanie opublikowana na stronie prowadzonego postępowania na stronie 

internetowej: platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty”. 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
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ROZDZIAŁ XIII.  

Sposób obliczania ceny 

__________________________________________________________________ 

 

1. Cena ofertowa powinna spełniać wymogi ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu  

o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 178), a w szczególności jej art. 3 ust. 1 

pkt 1 oraz ust. 2, który stanowi, że „cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, 

którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę”. W cenie 

uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 

odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów  

i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową. 

2. Cenę ofertową, należy podać w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do 

SWZ. 

3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich, cyfrowo oraz w zapisie słownym.  

4. Na cenę ofertową składa się: 

1) Maksymalne, łączne wynagrodzenie (za cały okres realizacji umowy) Wykonawcy  

z tytułu opieki gwarancyjnej, w tym również miesięczna opłata z tego tytułu. 

2) Maksymalne, łączne wynagrodzenie (za cały okres realizacji umowy) Wykonawcy  

z tytułu opieki serwisowej, w tym również miesięczna opłata z tego tytułu, w której 

zawiera się także opłata za świadczenie usługi w ramach Podstawowego pakietu 

konsultacji Helpdesk (80 roboczogodzin). 

3) Maksymalne, łączne wynagrodzenie (za cały okres realizacji umowy) z tytułu 

Dodatkowego pakietu konsultacji Helpdesk (maksymalnie 100 roboczogodzin). 

4) Maksymalny, łączny koszt (za cały okres trwania umowy) z tytułu Dojazdu Wykonawcy 

w przypadku usług realizowanych w siedzibie Zamawiającego w ramach opieki 

serwisowej.  

5. Cenę oferty należy obliczyć jako ryczałtowe wynagrodzenie w złotych brutto Wykonawcy 

(brutto, tj.: z podatkiem VAT i innymi należnościami publicznoprawnymi zgodnie  

z obowiązującymi przepisami). Sposób wyliczenia ceny całkowitej: C = Mogx12 + Mosx12 
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+Rghx100 + Kdx6 – wyjaśnienia symboli zostały wskazane w formularzu ofertowym 

(Załącznik nr 2 do SWZ).  

6. Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o warunki i wymagania zawarte w niniejszej SWZ, 

własne doświadczenie profesjonalisty, uwzględniając wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ, ze wszelkimi tego kosztami 

bezpośrednimi i pośrednimi niezbędnymi do należytej oraz zgodne z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

7. Stawkę podatku VAT należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.). 

8. Cena podana w ofercie nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 

9. Cena brutto będzie służyła Zamawiającemu do oceny i porównania ofert. W umowie 

zostaną wskazane ceny wyrażone w netto.  

10. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, będą wydawać się rażąco niskie  

w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości Zamawiającego, co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się  

o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. 

11. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny  Zamawiający dolicza do przedstawionej  

w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.   

W ofercie, o której mowa w pkt 2, Wykonawca ma obowiązek: poinformować 

Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził / nie będzie prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazania nazwy towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, 

wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, 

bez kwoty podatku, wskazania stawki podatku od towarów i usług, które zgodnie z wiedzą 

Wykonawcy, będzie miał zastosowanie. 

12. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 

polskich. 
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13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

ROZDZIAŁ XIV.  

Kryteria oceny ofert z uwzględnieniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

__________________________________________________________________ 

 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone oraz, gdy 

Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami:  

Cena (C)  

(waga 60%) 
0-60 

wg wzoru: 

C = (Cmin / Co) x 60 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznana danej, nieodrzuconej ofercie w kryterium 

„Cena”. 

Co – cena brutto badanej, nieodrzuconej oferty. 

Cmin – najniższa cena brutto spośród złożonych, nieodrzuconych ofert 

Wykonawców. 

60 – waga kryterium. 

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

1% = 1 pkt 

60% = 60 pkt 

Czas naprawy 

błędu 

krytycznego 

(KTK) 

(waga 25%) 

0-25 

wg wzoru: 

KTK = [(10 – Tk) / 5] x 100 x 25%  

gdzie:  

KTK – liczba punktów przyznanych, nieodrzuconej ofercie, w kryterium 

Czas naprawy błędu krytycznego.  

Tk – oferowany przez Wykonawcę czas naprawy Błędu krytycznego  
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(w godzinach roboczych).  

10 – maksymalny czas naprawy dla błędu krytycznego.  

5 – minimalny czas naprawy dla błędu krytycznego.  

Ilość punktów w kryterium „Czas naprawy błędu krytycznego” zostanie 

wyliczona, jako stosunek: liczby odpowiadającej różnicy maksymalnego 

czasu naprawy błędu krytycznego i oferowanego przez Wykonawcę czasu 

naprawy, do liczby 5. Otrzymany iloraz zostanie pomnożony przez liczbę 

100 oraz liczbę odpowiadającą wadze kryterium. Maksymalna, możliwa do 

zdobycia liczba punktów w tym kryterium wynosi 25 pkt.  

Czas naprawy 

błędu ważnego 

(KTW) 

(waga 10%) 

0-10 

wg wzoru: 

KTW = [(40 – Tw) / 20] x 100 x 10% 

gdzie:  

KTW – liczba punktów przyznanych, nieodrzuconej ofercie, w kryterium 

Czas naprawy błędu ważnego.  

Tw – oferowany przez Wykonawcę czas naprawy Błędu ważnego  

(w godzinach roboczych).  

40 – maksymalny czas naprawy dla błędu ważnego (godziny robocze).  

20 - minimalny czas naprawy dla błędu krytycznego. 

Ilość punktów w kryterium „Czas naprawy błędu ważnego” zostanie 

wyliczona, jako stosunek: liczby odpowiadającej różnicy maksymalnego 

czasu naprawy błędu ważnego i oferowanego przez Wykonawcę czasu 

naprawy, do liczby 20. Otrzymany iloraz zostanie pomnożony przez liczbę 

100 oraz liczbę odpowiadającą wadze kryterium. Maksymalna, możliwa do 

zdobycia liczba punktów w tym kryterium wynosi 10 pkt.  

Czas naprawy 

błędu 

normalnego 

(KTN) 

(waga 5%) 

0-5 

wg wzoru: 

KTN = [(160 – TN) / 80] x 100 x 5% 

gdzie:  

KTN – liczba punktów przyznanych, nieodrzuconej ofercie, w kryterium 

Czas naprawy błędu normalnego.  

TN – oferowany przez Wykonawcę czas naprawy Błędu normalnego  
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(w godzinach roboczych).  

160 – maksymalny czas naprawy dla błędu normalnego (godziny robocze).  

80 – minimalny czas naprawy dla błędu normalnego (godziny robocze). 

Ilość punktów w kryterium „Czas naprawy błędu normalnego” zostanie 

wyliczona, jako stosunek: liczby odpowiadającej różnicy maksymalnego 

czasu naprawy błędu normalnego i oferowanego przez Wykonawcę czasu 

naprawy, do liczby 80. Otrzymany iloraz zostanie pomnożony przez liczbę 

100 oraz liczbę odpowiadającą wadze kryterium. Maksymalna, możliwa do 

zdobycia liczba punktów w tym kryterium wynosi 5 pkt.  

Uwaga! Oferowany przez Wykonawcę czas naprawy nie może być dłuższy niż określony przez 

Zamawiającego czas maksymalny, pod rygorem odrzucenia oferty. W przypadku, gdy Wykonawca 

zaoferuje czas naprawy krótszy niż określony przez Zamawiającego czas minimalny, dla potrzeb 

wyliczenia ilości punktów w kryteriach „Czas naprawy”, Zamawiający przyjmie określony przez 

Zamawiającego czas minimalny. Za zaoferowanie maksymalnego czasu naprawy w poszczególnym 

kryterium (błąd krytyczny, ważny, normalny) Wykonawca w tym kryterium otrzyma 0 pkt.  

Minimalny czas wynosi: 

1)  5 godzin roboczych dla błędu krytycznego. 

2) 20 godzin roboczych dla błędu ważnego.  

3) 80 godzin roboczych dla błędu normalnego.  

Długość oferowanego czasu naprawy należy wskazać w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ), 

w godzinach roboczych. 

Czas naprawy liczony będzie nieprzerwanie od momentu dokonania zgłoszenia do momentu usunięcia 

usterki, w dniach i godzinach roboczych.  

Przez dni robocze należy rozumieć dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy.  
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Przez godziny robocze należy rozumieć godziny od 7:30 do 15:30.  

Ilość punktów, jaką uzyska oferta będzie stanowić końcową ocenę danej oferty i zostanie obliczona 

według wzoru: 

O = C + KTK + KTW + KTN 

gdzie: 

O – całkowita liczba punktów uzyskana przez badaną, nieodrzuconą ofertę. 

C – liczba punktów przyznana nieodrzuconej ofercie w kryterium „Cena”. 

KTK – liczna punktów przyznana nieodrzuconej ofercie w kryterium „Czas naprawy błędu 

krytycznego”. 

KTW – liczna punktów przyznana nieodrzuconej ofercie w kryterium „Czas naprawy błędu 

ważnego”. 

KTN – liczna punktów przyznana nieodrzuconej ofercie w kryterium „Czas naprawy błędu 

normalnego”. 

 

 

 

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, 

przyznanych zgodnie z powyższymi zasadami. Liczba punktów przyznana poszczególnym 

ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku 

osiągnięcia jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert, Zamawiający wybierze 

ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty 

otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę 

o najniższej cenie. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, ponieważ zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do 

złożenia w terminie określonym, ofert dodatkowych zawierających nową cenę.  

4. Oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 

 

ROZDZIAŁ XV.  

Informacje o dopełnieniu formalności po wyborze najkorzystniejszej oferty 
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__________________________________________________________________ 

 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 432 ustawy Pzp zawrze umowę w sprawie zamówienia 

publicznego, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający, za zgodą obu 

Stron, na podstawie art. 781 § 1 w zw. z § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) dopuszcza zawarcie umowy w postaci 

elektronicznej i opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w pkt 1, jeżeli  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego.  

 

ROZDZIAŁ XVI.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

__________________________________________________________________ 

 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym 

postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ XVII.  

Postanowienia końcowe 

__________________________________________________________________ 
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1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz 

przedmiotowych środków dowodowych (o ile dotyczy) lub innych składanych dokumentów 

lub oświadczeń. 

2. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 

3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2.3), Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni 

termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej 

poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na 

poprawienie omyłki.  

4.  Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do 

SWZ. 

5. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 

oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze 

umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. 

7. Zamiana umowy wymaga dla jej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

11. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 
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12. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

13. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

14. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.  

15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7)  

i 8) ustawy Pzp.  

16. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu złożenia „Przedmiotowych środków 

dowodowych”.  

 

ROZDZIAŁ XVIII.  

Środki ochrony prawnej 

__________________________________________________________________ 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują Wykonawcy oraz 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują, również organizacjom wpisanym 

na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.   

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł 

on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
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5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej; 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w ppkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych, niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zaniechaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli 

przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, 

zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”. 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 

Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12.  Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  

 

ROZDZIAŁ XIX.  
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Obowiązki informacyjne wynikające z 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 

__________________________________________________________________ 

 

I. 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 (Rozporządzenie ogólne), niniejszym informujemy, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków. 

2. Uniwersytet Rolniczy powołał inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się za 

pomocą adresu e-mail: iod@urk.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie opieki gwarancyjnej oraz serwisowej dla Systemu 

informatycznego SIMPLE.ERP eksploatowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie”, nr zamówienia: DZP-291-4418/2021, prowadzonym w trybie podstawowym na 

usługi oraz celów związanych z realizacją i rozliczaniem umowy zawartej w wyniku tego 

postępowania (o ile dojdzie do zawarcia umowy), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 

ogólnego, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym  

w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych osobowych wynikają z ustawy Pzp. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do: 

1) dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych1; 

                                                           
1 Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. 
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 2) przenoszenia danych; 

3) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych 

w Rozporządzeniu ogólnym; 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom. Ewentualnymi 

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 Pzp lub 

osoby/podmioty/organy kontrolujące, którym zamawiający zobowiązany jest udostępnić 

dokumentację postępowania. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących 

przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe 

przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

 

 

 

II. Zgodnie z art 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia ogólnego, niniejszym informujemy, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków. 

                                                                                                                                                                                                 

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. 

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków prawa dostępu, przysługującego osobie, której dane dotyczą, wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
informacji: 

− mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

− mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
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2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych 

osobowych: 

 1) imię, nazwisko; 

 2) służbowy numer telefonu*; 

 3) posiadane uprawnienia i kwalifikacje (w określonym zakresie)*; 

 4) nazwa i adres pracodawcy*; 

 5) podstawa zatrudnienia (rodzaj umowy), datę zawarcia umowy*; 

 6) rodzaj czynności (prac) wykonywanych w ramach umowy o pracę*; 

 7) fakt zgłoszenia pracownika przez pracodawcę do ubezpieczenia*; 

 * jeśli dotyczy. 

3. Uniwersytet Rolniczy powołał inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się za 

pomocą adresu e-mail: iod@urk.edu.pl  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie opieki gwarancyjnej oraz serwisowej dla Systemu 

informatycznego SIMPLE.ERP eksploatowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie”, nr zamówienia: DZP-291-4418/2021, prowadzonym w trybie podstawowym na 

usługi oraz celów związanych z realizacją z i rozliczaniem umowy zawartej w wyniku tego 

postępowania (o ile dojdzie do zawarcia umowy), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 

ogólnego, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym  

w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych osobowych wynikają z ustawy Pzp. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

1) dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych2; 

                                                           
2 Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. 

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. 
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 2) przenoszenia danych; 

3) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych 

w Rozporządzeniu ogólnym. 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom. Ewentualnymi 

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 Pzp, lub 

osoby/podmioty/organy kontrolujące, którym zamawiający zobowiązany jest udostępnić 

dokumentację postępowania. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących 

przepisów prawa. 

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są 

przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

12. Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizuje swój obowiązek 

informowania kontrahentów pełniących rolę podmiotów przetwarzających o  obowiązkach 

spoczywających na nich, wynikających z  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), wynikający z art. 39 

                                                                                                                                                                                                 

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków prawa dostępu, przysługującego osobie, której dane dotyczą, wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
informacji: 

− mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

− mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
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ust. 1 litera a) tego rozporządzenia, poprzez swoją stronę internetową https://iod.urk.edu.pl, na 

której umieścił stosowne informacje. 

 

ROZDZIAŁ XX.  

Załączniki do SWZ 

__________________________________________________________________ 

 

1. Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania załączniki do SWZ w wersji 

edytowalnej (wyjątek stanowi wzór umowy oraz załącznik dotyczący zawartych umów 

Zamawiającego z SIMPLE – tylko w pdf). Zamawiający dopuszcza przekonwertowanie 

wzorów (załączników do SWZ) z wersji edytowalnej (.doc) do wersji nieedytowalnej (.pdf), 

pod warunkiem, że treść tych wzorów (załączników) pozostanie identyczna i niezmieniona.   

2. Załącznikami do niniejszej SWZ są: 

1) Załącznik nr 1. Wzór umowy. 

2) Załącznik nr 2. Formularz ofertowy. 

3) Załącznik nr 3. Oświadczenie Wykonawcy.  

4) Załącznik nr 4. Oświadczenie Wykonawcy o podziale obowiązków. 

5) Załącznik nr 5. Zobowiązanie innego podmiotu. 

6) Załącznik nr 6. Wykaz usług.   

7) Załącznik nr 7. Oświadczenie (Grupa kapitałowa). 

8) Załącznik nr 8. Wykaz osób. 

9) Załącznik nr 9. Opis Systemu.             

https://iod.urk.edu.pl/

