1 z 24

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1144c...

Ogłoszenie nr 566196-N-2018 z dnia 2018-06-06 r.

Gmina Bartoszyce: Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji
systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, opracowanie dokumentacji SZBI oraz
modernizacja strony www wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach
projektu pn. Rozwój e-usług publicznych w Gminie Bartoszyce realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora
publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
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przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bartoszyce, krajowy numer identyfikacyjny 510742920, ul. Plac
Zwycięstwa 2 , 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 762 77 00, ,
e-mail sekretariat@gmina-bartoszyce.pl, , faks 89 762 12 93.
Adres strony internetowej (URL): bip.gmina-bartoszyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
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Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
bip.gmina-bartoszyce.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
bip.gmina-bartoszyce.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

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

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2, 11 - 200 Bartoszyce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
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Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa licencji i wdrożenie
oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług
publicznych, opracowanie dokumentacji SZBI oraz modernizacja strony www wraz z dostawą
oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach projektu pn. Rozwój e-usług publicznych w
Gminie Bartoszyce realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1
Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych
Numer referencyjny: IB.V.271.5.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
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innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiot zamówienia stanowi: 1. Część 1 – Dostawa licencji i wdrożenie
oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług
publicznych, opracowanie dokumentacji SZBI oraz modernizacja strony www: a) zakup licencji
centralnej platformy e-usług mieszkańca; b) wdrożenie centralnej platformy e-usług mieszkańca; c)
modernizacja systemu dziedzinowego; d) zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów;
e.) wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów; f) zakup licencji modułu komunikacji dla
CPeUM; g) wdrożenie modułu komunikacji dla CPeUM; h) opracowanie i wdrożenie e-usług na
platformie ePUAP - 5PD; i) opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP - 3PD; j)
opracowanie dokumentacji SZBI; k) modernizacja strony www do standardów WCAG2.0. 2. Część 2
– Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego: a) wyposażenie serwerowni – zakup serwera –
1 szt.; b) wyposażenie serwerowni - zakup macierzy dyskowej – 1 szt.; c) wyposażenie serwerowni zakup UPS – 1 szt.; d) wyposażenie serwerowni - zakup komputera przenośnego – 1 szt.; e)
wyposażenie stanowiska kancelaryjnego – zakup skanera – 1 szt.

II.5) Główny kod CPV: 48000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
48710000-8
48613000-8
48612000-1
48517000-5
48442000-8
48600000-4
48422000-2
48900000-7
72246000-1
72268000-1
72265000-0
72263000-6
72262000-9
72261000-2
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72322000-8
72220000-3
72266000-7
79417000-0
30233000-1
48170000-0
48822000-6
30233141-1
31682530-4
30213000-5
30236000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-11-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-11-15
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II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: 1. Część 1 nie później niż do dnia
15.11.2018 r. 2. Część 2 nie później niż 60 dni od daty zawarcia umowy. Za datę zawarcia umowy
Zamawiający przyjmuje dzień, w którym zostanie ona podpisana przez obie Strony Umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących
przedmiotowego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
Część 1 1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250
000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych); 2. posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Część 2 1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100
000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
Część 1 1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej trzy usługi (jedna
usługa rozumiana jako jedna umowa) polegające na dostawie i wdrożeniu systemów
informatycznych (w tym co najmniej jeden, zintegrowany z ePUAP i systemem dziedzinowym
obsługującym podatki, portal udostępniony w sieci Internet prezentujący stan zobowiązań wraz z
mechanizmem płatności elektronicznych) o wartości nie mniejszej niż 350 000 zł brutto każda; 2.
dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w tym: a) co najmniej jedną osobą na stanowisku Kierownika Projektu – posiadającą min. 3-letnie
doświadczenie w kierowaniu projektami wdrażania systemów informatycznych; b) co najmniej
jedną osoba na stanowisku Szefa Programistów – posiadającą min. 3-letnie doświadczenie w
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kierowaniu zespołem programistów bądź wdrożeniowców; c) co najmniej trzema osobami na
stanowisku Wdrożeniowca systemów informatycznych – posiadających min. 3-letnie
doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych każda z osób; d) co najmniej dwiema
osobami na stanowisku Programisty – posiadającymi min.-2 letnie doświadczenie w zakresie
pisania i integracji systemów informatycznych każda z osób. Część 2 1. w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie wykonał, co najmniej dwie dostawy (jedna dostawa rozumiana jako jedna umowa)
sprzętu komputerowego obejmujące dostawę, instalację i konfigurację o wartości nie mniejszej niż
100 000 zł brutto każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Część 1 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za
spełniony, gdy jeden z Wykonawców wykaże się realizacją trzech wymaganych usług (jedna usługa
rozumiana jako jedna umowa). Zamawiający nie dopuszcza sumowania zdolności technicznej lub
zawodowej, tzn. warunek nie zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie wykażą, że zrealizowali w sumie trzy usługi, ale żaden z nich nie
zrealizował samodzielnie trzech usług wymaganych przez Zamawiającego. 2. W przypadku, gdy
Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej za spełniony, gdy podmiot udostępniający zdolność techniczną lub zawodową
zrealizował samodzielnie trzy usługi (jedna usługa rozumiana jako jedna umowa) wymagane przez
Zamawiającego. Część 2 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za
spełniony, gdy jeden z Wykonawców wykaże się realizacją dwóch wymaganych dostaw (jedna
dostawa rozumiana jako jedna umowa). Zamawiający nie dopuszcza sumowania zdolności
technicznej lub zawodowej, tzn. warunek nie zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykażą, że zrealizowali w sumie dwie dostawy,
ale żaden z nich nie zrealizował samodzielnie dwóch dostaw wymaganych przez Zamawiającego.
2. W przypadku, gdy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności
technicznej lub zawodowej za spełniony, gdy podmiot udostępniający zdolność techniczną lub
zawodową zrealizował samodzielnie dwie dostawy (jedna dostawa rozumiana jako jedna umowa)
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wymagane przez Zamawiającego.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). 2. Wykonawca zobowiązany
jest złożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym
przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu. 3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu. 4. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 5. Wykonawca zobowiązany jest
złożyć oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne. 6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w SIWZ Rozdział
VI pkt. 9.1-9.5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub 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 (Dz.U. z 2017 poz. 570). 7. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ Rozdział VI
pkt. 9 składa: a) Zamiast dokumentu, o którym mowa w SIWZ Rozdział VI pkt. 9.1 Wykonawca
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym, ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. b) Zamiast dokumentu, o którym mowa w SIWZ Rozdział VI pkt. 9.2 Wykonawca
składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust.
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5 pkt 5 i 6 ustawy. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. c) Zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ Rozdział VI
pkt. 9.3-9.4 Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym, ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat,
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty
te powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
SIWZ Rozdział VI pkt. 15, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Zapisy odnośnie terminu wydania przedmiotowych dokumentów, o którym mowa w SIWZ
Rozdział VI pkt. 15 stosuje się odpowiednio. 8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w SIWZ Rozdział VI pkt. 9.2,
składa dokument, o którym mowa w SIWZ Rozdział VI pkt.15.2, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 14 i 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz dostaw i usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
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prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Jeśli
Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania
poświadczenia. 2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ – w przypadku Wykonawców składających ofertę na Część 1
zamówienia. 3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w zakresie
określonym przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca
składa ofertę. 4. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego – w przypadku Wykonawców
składających ofertę na Część 1 zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów: 1.
dokumenty potwierdzające parametry sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę, który składa
ofertę na Część 2 zamówienia, tj. a) opis dotyczący charakterystyki zaoferowanego sprzętu
informatycznego umożliwiający Zamawiającemu weryfikację spełniania przez oferowany sprzęt
wymagań minimalnych, zawierający ponadto wskazania producenta i modelu dla każdego z
zaoferowanych sprzętów informatycznych; b) serwer: - wydruk ze strony www.spec.org
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potwierdzający wynik testów SPEC osiągnięcia wyniku wydajności CPU powyżej oceny 800 wg
przeciętnych wartości dostępnych wskaźników wszystkich benchmarków w testach wersji 2006
organizacji SPEC dla oferowanego modelu serwera; - dokument potwierdzający, że oferowany
serwer zostanie objęty gwarancją fabryczną producenta spełniającą następujące warunki: min. 24
miesiące w miejscu używania sprzętu z czasem reakcji do następnego dnia roboczego, producent
musi zapewniać informacje o gwarancji i konfiguracji i oprogramowaniu sprzętowym na
dedykowanej stronie www po podaniu numeru seryjnego serwera, w okresie gwarancji producenta
uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego i serwer musi być serwisowany przez autoryzowany
podmiot zgodnie z powszechnie uznawanymi normami zarządzania; - dokument potwierdzający, że
oferowany serwer jest wyprodukowany zgodnie z powszechnie uznawanymi normami zarządzania i
ochrony środowiska; c) macierz dyskowa: - dokument potwierdzający, że oferowana macierz
dyskowa zostanie objęta gwarancją fabryczną producenta spełniającą następujące warunki: min. 24
miesiące gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji do następnego dnia
roboczego, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię
telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat, w
przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego, wszystkie naprawy
gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu, dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych,
włączając w to koszt części i transportu, w czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany
jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach
CD lub stronach internetowych), macierz musi być serwisowana przez autoryzowany podmiot
zgodnie z powszechnie uznawanymi normami zarządzania; d) komputer przenośny: - wydruk ze
strony www.passmark.com potwierdzający wynik testów PassMark Performance Test lub
równoważny na poziomie co najmniej 7600 punktów wg wyników dostępnych na stronie:
http://www.passmark.com/products/pt.htm dla oferowanego procesora; - dokument potwierdzający,
że oferowane komputery przenośne spełniają wymogi powszechnie przyjętych norm
energooszczędnościowych; - dokument potwierdzający, że oferowane komputery przenośne zostaną
objęte gwarancją producenta spełniającą następujące warunki: min. 24 miesiące w miejscu
używania sprzętu z czasem reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego, w okresie
gwarancji producenta w przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u
Zamawiającego. gwarancja będzie obejmować wszystkie elementy sprzętowe komputera, usługi
serwisowe będą świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania
usterek przez portal internetowy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do
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SIWZ w zakresie części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę. 2. W przypadku, gdy
Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania
stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej – Wykonawca w terminie 3 dni od dnia opublikowania informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym
postępowaniu. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał
dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo, w którym ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. Dokumenty, z których
wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że
Zamawiający może je uzyskać w szczególności 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 (Dz.U. 2017 poz. 570), a
Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na kwotę: a) Część 1 – 12 000,00 zł b) Część 2 – 3
000,00 zł 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego
w Rozdziale XI SIWZ. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) w pieniądzu,
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 4 niniejszego Rozdziału
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SIWZ; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach
bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2018 poz. 110). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się
przelewem na rachunek bankowy: Nr rachunku 43 1160 2202 0000 0000 6190 9989 z dopiskiem
„Wadium znak sprawy IB.V.271.5.2018”. Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium
z potwierdzeniem dokonanego przelewu. 5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na
rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na
rachunek bankowy Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje
na rachunku bankowym. 7. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy
złożyć wraz z ofertą. Wadium musi być w posiadaniu Zamawiającego najpóźniej z chwilą upływu
terminu składania ofert. Przedmiotowy dokument musi zachowywać ważność przez cały okres, w
którym Wykonawca jest związany ofertą. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi
być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w
pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i
bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz
Zamawiającego. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo
zamówień publicznych. 10. Okoliczności i zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium określa ustawa.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
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IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
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Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
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Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne dla stron postanowienia umowy zostały zawarte są we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 8.1 i 8.2 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany do
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zawartej umowy, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, w sposób i warunkach szczegółowo opisanych
we wzorze umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy
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Bartoszyce, Pl. Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce; 2. inspektorem ochrony danych osobowych w
Urzędzie Gminy Bartoszyce Pl. Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce jest iod@ugbartoszyce.pl; 3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa licencji i wdrożenie
oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług
publicznych, opracowanie dokumentacji SZBI oraz modernizacja strony www wraz z dostawą
oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. Rozwój e-usług publicznych w
Gminie Bartoszyce realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1
Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług
publicznychIB.V.271.5.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. 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 Prawo zamówień publicznych, dalej
„ustawa”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy z uwzględnieniem
obowiązków Zamawiającego wynikających z uregulowań systemu realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej
Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka
jakość e-usług publicznych, w szczególności z Umowy o dofinansowanie, przepisów unijnych i
krajowych, wytycznych, instrukcji; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada
Pani/Pan: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c. na podstawie
art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d. prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: a. w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b. prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c. na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
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Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część
nr:

Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji
1 Nazwa: systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, opracowanie
dokumentacji SZBI oraz modernizacja strony www

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. zakup
licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca; 2. wdrożenie centralnej platformy e-usług mieszkańca;
3. modernizacja systemu dziedzinowego; 4. zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów;
5. wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów; 6. zakup licencji modułu komunikacji dla
CPeUM; 7. wdrożenie modułu komunikacji dla CPeUM; 8. opracowanie i wdrożenie e-usług na
platformie ePUAP - 5PD; 9. opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP - 3PD; 10.
opracowanie dokumentacji SZBI 11. modernizacja strony www do standardów WCAG2.0.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48000000-8, 48710000-8, 48613000-8, 48612000-1,
48517000-5, 48442000-8, 48600000-4, 48422000-2, 48900000-7, 72246000-1, 72268000-1, 72265000-0,
72263000-6, 72262000-9, 72261000-2, 72322000-8, 72220000-3, 72266000-7, 79417000-0, 30233000-1,
48170000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie
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Cena

60,00

Okres gwarancji na systemy informatyczne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Wyposażenie
serwerowni – zakup serwera – 1 szt. 2. Wyposażenie serwerowni - zakup macierzy dyskowej – 1 szt. 3.
Wyposażenie serwerowni - zakup UPS – 1 szt. 4. Wyposażenie serwerowni - zakup komputera
przenośnego – 1 szt. 5. Wyposażenie stanowiska kancelaryjnego – zakup skanera – 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30236000-2, 48822000-6, 30233141-1, 31682530-4,
30213000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy

10,00

Okres gwarancji na sprzęt informatyczny 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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