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1. Postanowienia ogólne. 
1.1. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zwanej dalej SIWZ i innych dokumentach 

dotyczących postępowania mowa jest o: 
1) ustawie Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej ustawą, należy przez to rozumieć ustawę z dnia  

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r.  
poz. 1560, 1603, 1669 i 1693, 

2) ofercie, należy przez to rozumieć złożony u Zamawiającego formularz ofertowy - zwany dalej FO, 
stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, wraz z określonymi w nim wymaganymi dokumentami, 

3) osobie upoważnionej do występowania i podpisywania w imieniu Wykonawcy, należy przez to 
rozumieć osobę wymienioną w dokumencie uprawniającym Wykonawcę do występowania w obrocie 
prawnym lub upoważnioną oddzielnym dokumentem do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w rozumieniu art. 23 ustawy) są 
obowiązani do ustanowienia pełnomocnika i złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu  
i zawarcia umowy.  

1.3. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których 
pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż 
uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, do oferty należy dołączyć 
również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności. 

1.4. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale, albo w kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem. 

1.5. Do udzielenia pełnomocnictwa dla osoby, o której mowa w pkt. 1.1.3), postanowienia pkt. 1.3 i 1.4 
stosuje się odpowiednio. 

1.6. Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 ustawy. 

1.7. Wszelkie załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część. 
1.8. Zamawiający informuje, że wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone 

będą w złotych polskich. 
1.9. Zamawiający informuje, że Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 15 do Umowy. 
1.10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego. 
Zamawiający - Główny Urząd Statystyczny z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208,  
00 - 925 Warszawa (dalej: „GUS”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie 
dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 
Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia 
publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: „Ogólne 
Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych. 
W świetle powyższego GUS informuje, że: 
1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Dyrektor Generalny Głównego 

Urzędu Statystycznego  z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208, 00 - 925 Warszawa.  
2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD GUS, 00-925 Warszawa,  
al. Niepodległości 208; e-mail: IODGUS@stat.gov.pl. 

3) Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 
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Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie procedur związanych z udzielaniem 
zamówień publicznych.  

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy GUS oraz osoby lub 
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz  
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.  
poz. 1579 i 2018). 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
a) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  
b) po okresie, o którym mowa w pkt 1), jeżeli jest to zasadne do 10 lat.  

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania.  

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani 
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak ważnej 
oferty w postępowaniu i zawarcia umowy. 

9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
10) Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 
11) GUS dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 

ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową 
utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 
obowiązującymi przepisami. 

1.11. Zasady zachowania poufności danych i informacji. 
Zamawiający wprowadził w § 19 wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, zasady zachowania 
poufności danych i informacji o następującej treści: 
„§ 19 
1. Informacje udostępniane Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu Umowy, będą traktowane 

przez Wykonawcę jako dane prawnie chronione, w czasie obowiązywania Umowy oraz …….. lat po jej 
rozwiązaniu, wygaśnięciu i odstąpieniu od niej, bez względu na przyczynę i mogą być ujawniane 
wyłącznie osobom i upoważnionym przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja 
przedmiotu Umowy, pod rygorem pociągnięcia Wykonawcy do odpowiedzialności za naruszenie 
poufności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które zostały 
udostępnione przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy i nie ujawniania ich osobom 
trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Zobowiązanie do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji przez Wykonawcę, o których 
mowa w ust. 1 powyżej obejmuje: 
1) dane osobowe – chronione na podstawie 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 innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

2) dane statystyczne - chronione na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997), 

3) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419); 

4) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego 
chronione na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących w tym zakresie 
u Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji, w posiadanie których wejdzie 
w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, w szczególności: 
1) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek informacji w jakiejkolwiek formie 

w całości lub w części osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie 
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pod rygorem nieważności, 
2) zapewnienia, że personel oraz inni współpracownicy Wykonawcy, którym informacje zostaną 

udostępnione, nie ujawnią i nie zezwolą na ich ujawnienie w jakiejkolwiek formie w całości lub 
w części osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności, 

3) zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem 
lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji, 

4) niewykorzystywania informacji do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z 
Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do 
Zamawiającego, wynikających z wykorzystania przez Wykonawcę lub osoby, którymi Wykonawca się 
posługuje, informacji uzyskanych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy w sposób naruszający jej 
postanowienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku 
ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej, pozostającym w sprzeczności 
z postanowieniami Umowy.  

7. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust 3 powyżej nie dotyczy 
przypadków, gdy informacje te: 
1) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia postanowień Umowy, 
2) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji państwowej, 
w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie informacji, 
o których mowa w ust. 1 powyżej nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla 
zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi. 

8. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku 
udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej, a także podejmie wszelkie działania 
konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej dokonało 
się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym. 

9. Strony potwierdzają, iż w ramach realizacji przedmiotu umowy przekazywać będą dane osobowe 
swoich pracowników i współpracowników. Tym samym każda ze stron w ramach realizacji przedmiotu 
umowy jest administratorem danych oraz podmiotem przetwarzającym. 

10. Administratorzy danych powierzają Podmiotom przetwarzającym, w trybie art. 28 RODO dane 
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie. 

11. Podmioty przetwarzające zobowiązują się przetwarzać powierzone im w formie pisemnej lub 
elektronicznej dane osobowe zgodnie z Umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

12. Podmioty przetwarzające oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO. 
13. Wykonawca – podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone przez Zamawiającego – 

administratora danych wyłącznie w celu realizacji Umowy następujące dane osobowe: 
……………………………………………….………………  

14. Zamawiający – podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone przez Wykonawcę – 
administratora danych wyłącznie w celu realizacji Umowy następujące dane osobowe 
………………………………………………………………..” 

1.12. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa 2 Oś Priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność  
i jakość e-usług publicznych”, na podstawie podpisanego w dniu 27 kwietnia 2018 r. porozumienia 
o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0083/18-00 pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa  
a Głównym Urzędem Statystycznym. 

1.13. Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 
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2. Opis sposobu przygotowania oferty. 
2.1. Oferta powinna być sporządzona i złożona zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 
2.2. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie ofert na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 1 ustawy. 
2.3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
2.4. Składając ofertę, Wykonawca powinien zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Ww. czynności Wykonawca powinien dokonać, zgodnie z art. 8 ust. 3 
ustawy, nie później niż w terminie składania ofert. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 
informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj.: informacje dotyczące ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

2.5. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie, 
zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05), ich odtajnieniem.  

2.6. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 
ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca będzie przysługiwało prawo 
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za 
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż 
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

2.7. Dokumenty z informacjami zastrzeżonymi należy zamieścić w kopercie, o której mowa w pkt 2.16,  
w oddzielnym, opatrzonym dokładnym adresem i numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się 
odcisk pieczęci) opakowaniu, które należy opisać podając na nim numer sprawy, nazwy dokumentów  
i odpowiadające im numery zawarte w FO. 

2.8. Ofertę należy sporządzić: 
1) w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem oświadczenia w postaci Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej zwanego: „JEDZ”) wymienionego w pkt 9.1, którego 
sposób złożenia u Zamawiającego określony został w pkt. 2.8.6 i 2.16.4);  

2) w języku polskim; 
3) w jednym egzemplarzu; 
4) oferta i oświadczenie muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania 

i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy; 
5) oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana  

w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 
6) oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, którym mowa w pkt. 9.1. 

należy przesłać do Zamawiającego w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia podmiotów składających 
ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ muszą 
mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez każdego z nich, w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp. 

2.9. Oferta musi zawierać następujące oświadczenie i dokumenty:  
1) wypełniony formularz ofertowy FO sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik  

nr 2 do SIWZ; 
2) oświadczenie wymienione w pkt 9.1. SIWZ., 
3) „Koncepcję realizacji przedmiotu zamówienia”, zawierającą w szczególności następujące elementy: 

a) Plan działań Wykonawcy; 
b) Propozycję struktury organizacyjnej zespołu Wykonawcy; 
c) Propozycję metodyki zarządzania projektem dostosowaną do Projektu PDS; 
d) Propozycję kontroli realizacji Projektu PDS, w szczególności w zakresie projektowania, budowy 

i wdrożenia Systemu PDS; 
e) Propozycję metodyki zarządzania wymaganiami dostosowana do Projektu PDS. 
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Opracowana przez Wykonawcę na piśmie „Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia” wraz  
z ewentualnymi załącznikami nie może zajmować objętościowo więcej niż 40 stron formatu A4 łącznie. 
Dokument powinien być napisany czcionką Arial 12 pkt, z zastosowaniem interlinii co najmniej 12 pkt. 
Uwaga: brak złożenia wraz z ofertą „Koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia”, o której mowa 
powyżej, będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy, jako oferty, 
której treść nie odpowiada treści SIWZ. 
 

2.10. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  
2.11. Strony oferty i oświadczenia – w miejscach określonych przez Zamawiającego - muszą być opatrzone 

podpisem osoby, o której mowa w pkt 1.1.3) albo pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 1.2. Podpis 
powinien być złożony w formie umożliwiającej w sposób jednoznaczny identyfikację osoby składającej 
podpis lub opatrzony pieczątką imienną. 

2.12. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.  

2.13. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz  
z tłumaczeniem na język polski. 

2.14. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób, 
podpisane i datowane własnoręcznie przez osobę, o której mowa w pkt 1.1.3) albo pełnomocnika,  
o którym mowa w pkt. 1.2. Podpis powinien być złożony w formie umożliwiającej w sposób 
jednoznaczny identyfikację osoby składającej podpis lub opatrzony pieczątką imienną. 

2.15. W przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów, których Zamawiający nie wymagał (np. materiały 
reklamowe itp.), należy je oddzielić i opisać: „dokumenty uzupełniające”. Dla dokumentów tych nie 
stosuje się postanowień zawartych w punktach 2.9-2.14. 

2.16. Ofertę należy złożyć w kopercie: 
1) zamkniętej i opieczętowanej w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez naruszenia zastosowanych 

przez Wykonawcę zabezpieczeń,  
2) opatrzonej dokładnym adresem i numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci),  
3) zaadresowanej do Zamawiającego na jego adres do korespondencji i oznaczonej następująco: 

Oferta w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
numer sprawy: 11/ST/POPC/PN/2018 

„Nie otwierać przed 28 listopada 2018 r. godz. 10:30” 
Ofertę należy złożyć w pokoju nr 215 

4) środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest dedykowany 
formularz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Statystycznego.  
JEDZ należy przesłać za pośrednictwem dedykowanego formularza:  
 
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/jednolity-europejski-dokument-
zamowienia/.  
 
UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, gdyż  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
forma ta nie jest uznawana jako złożenie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  
a) Zamawiający dopuszcza następujące formaty dokumentów składanych za pośrednictwem 

formularza: .txt, .rtf, .pdf, .odt, .ods, .doc, .docx, .xls, .xslx, .xps, .jpg(.jpeg), .tiff, .png, .zip, .7z., 
b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Wykonawca może korzystać  

z narzędzia ESPD https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl) lub innych dostępnych 
narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu 
elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów, lub pobrać dokument 
oświadczenia JEDZ ze strony internetowej Zamawiającego, na której zamieszczono ogłoszenie 
oraz SIWZ: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ 

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
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c) po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 
Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym 
przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi 
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone 
w ustawie,  

d) oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów 
udostępniających potencjał, składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu 
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich 
w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 
pkt 1 ustawy Pzp) wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego 
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne, 

e) podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem 
dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez 
oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat, 
Microsoft Word), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source  
(np.: AES Crypt, 7-Zip ) lub komercyjnych, 

f) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie 
pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla 
prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie 
szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ, 

g) Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym JEDZ na wskazany dedykowany formularz BIP GUS w taki sposób, aby dokument 
ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W nazwie przesłanego 
pliku należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę 
Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy (np. JEDZ do 
oferty – w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty), 

h) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ, 
i) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ 

z serwera pocztowego Zamawiającego, 
j) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie 
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania 
tego dokumentu. 

2.17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, 
o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

2.18. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie i innych dokumentach złożonych wraz z ofertą lub 
wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich 
wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert, określonym w pkt 13.3. 
Powiadomienie to powinno być sporządzone stosownie do powyższych postanowień, a koperta,  
o której mowa w pkt. 2.16, dodatkowo oznaczona napisem - odpowiednio - "ZMIANA” lub "WYCOFANIE". 

2.19. Wykonawca nie może dokonać zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 
2.20. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
2.21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
2.22. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2.23. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
3.1 Nazwa zamówienia. 

„Świadczenie usług asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu 
„Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)” w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. 
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3.2 Przedmiot zamówienia. 
1) Usługi asysty eksperckiej, stanowiące przedmiot zamówienia, świadczone będą przez Wykonawcę 

pełniącego rolę tzw. Inżyniera Projektu i polegać będą w szczególności na realizacji następujących 
zadań: 
a) Zapewnienie asysty eksperckiej w opracowaniu projektu treści merytorycznych opisu 

przedmiotu zamówienia dotyczącego budowy i wdrożenia Systemu PDS oraz doradztwo w 
trakcie postępowania przetargowego. 

b) Zapewnienie asysty eksperckiej w zakresie przygotowania i aktualizacji planów dotyczących 
realizacji Projektu PDS. 

c) Zapewnienie asysty eksperckiej w zakresie bieżącego dokumentowania Projektu PDS. 
d) Zapewnienie asysty eksperckiej w zakresie finansowego rozliczania Projektu PDS. 
e) Zapewnienie asysty eksperckiej w zakresie projektowania, budowy i wdrożenia Systemu PDS. 
f) Zapewnienie merytorycznej asysty eksperckiej w zakresie wytworzenia nowych e-Usług 

Systemu PDS. 
g) Zapewnienie asysty eksperckiej w okresie świadczenia usług nadzoru autorskiego i asysty 

technicznej oraz usług gwarancyjnych i wsparcia technicznego dla Systemu PDS. 
h) Zapewnienie asysty eksperckiej w ustaleniu wymagań użytkowników Systemu PDS. 

2) Usługi asysty eksperckiej Inżyniera Projektu wykonane będą w ramach odrębnych wniosków, 
zwanych „Wnioskami o asystę”. 

3) Usługi asysty eksperckiej Inżyniera Projektu będą świadczone na terytorium Polski, przede 
wszystkim w siedzibie Wykonawcy lub Zamawiającego lub w miejscu, które w ocenie 
Zamawiającego będzie najbardziej odpowiednie ze względu na charakter usługi. Zamawiający 
będzie każdorazowo wskazywał miejsca świadczenia zlecanej usługi. W przypadku świadczenia 
usług asysty eksperckiej w siedzibie Zamawiającego, Wykonawcy udostępnione zostanie 
umeblowane pomieszczenie biurowe.  

4) Zamawiający określił, że maksymalna liczba Godzin roboczych w czasie realizacji przedmiotu 
zamówienia nie przekroczy 7.630 godzin. Godzina robocza została zdefiniowana w § 2 wzoru 
umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, jako: „Okres trwający godzinę zegarową w Dni 
robocze w ramach Godzin pracy Zamawiającego”. 

3.3 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący 
załącznik nr 1 SIWZ. 

3.4 Klauzula środowiskowa.  
Wytworzone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokumenty, Wykonawca będzie dostarczał 
głównie w formie elektronicznej.  
W przypadku konieczności sporządzania dokumentacji w formie papierowej, celem zminimalizowania 
negatywnego wpływu realizacji przedmiotu zamówienia na środowisko naturalne, Zamawiający 
wymaga, aby wszystkie wykonane przez wykonawcę dokumenty, były wydrukowane dwustronnie na 
papierze ekologicznym, spełniającym warunki certyfikatu FSC lub innego równoważnego certyfikatu,  
tj. dokumentu wystawionego przez organizację niezależną od wykonawcy, upoważnioną do wystawiania 
dokumentu w kraju pochodzenia surowca i potwierdzającego takie same warunki, jak określone  
w wymienionym certyfikacie FSC. 

3.5 Klauzule społeczne. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia przestrzegał zasad godnej pracy, 
tj. równego traktowania, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, 
narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, 
orientację seksualną. W celu weryfikacji spełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
wykonawca zobowiązany będzie do składania, w każdym miesiącu trwania umowy, oświadczenia, że  
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przestrzegane były zasady godnej pracy. 

3.6 Zatrudnienie na umowę o pracę. 
Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby osoba/osoby wykonujące czynności  
w zakresie wskazanym w załączniku nr 7 do SIWZ, były zatrudnione/zatrudniane przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, przez cały okres trwania 
umowy na warunkach, o których mowa we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 
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Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań w zakresie 
zatrudnienia na umowę o pracę oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określono we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składając ofertę oraz w trakcie realizacji zamówienia stosował 
aktualne przepisy o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki 
godzinowej. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania aktualnych - wymaganych stawek 
najniższego wynagrodzenia i stawki godzinowej przez cały czas trwania umowy. 

3.7 Spełnienie wymagań art. 29 ust. 5 ustawy  
System, zbudowany w ramach realizacji projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie 
informacyjnym państwa (PDS)” będzie spełniał wymagania w zakresie zapewnienia dostępności stron 
internetowych wg standardu WCAG 2.0 (ang. Web Content Accessibility Guidelines) na poziomie AA. 
Wymagania WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych muszą być stosowane zgodnie z 4 zasadami: postrzegania, funkcjonalności, 
zrozumiałości i kompatybilności. 
W aplikacjach i portalach projektu dostępne będą narzędzia, opcje i ustawienia umożliwiające 
łatwiejszą pracę w aplikacji dla osób tego wymagających – takie możliwości jak zwiększanie wielkości 
czcionki w aplikacji, a dla bardziej zaawansowanych np. zmiany konfiguracji okien z dopasowaniem 
zawartości okna do małych rozdzielczości obejmujący w szczególności: powiększanie obrazu do 60 razy, 
wyraźnie prezentowanie z wygładzaniem krawędzi tekstu i obrazów, sterowanie kolorem, kontrastem  
i jasnością, płynne przewijanie w celu przeglądania długich dokumentów, synchronizowane czytanie 
dokumentu umożliwi podświetlanie każdego odczytywanego słowa, powiększania ekranu w różnych 
trybach, lupa, śledzenie fokusa dla Java: pełna dostępność powiększenia dla aplikacji Java (Java Access 
Bridge), konfigurację strony dokładnie według wymagań lub łatwego przełączania pomiędzy widokami 
ekranu, współpraca z brajlowskimi monitorami, czytanie bądź literowanie dowolnego tekstu z ekranu: 
dokumentu, menu, stron web, wiadomości e-mail, czytanie nazw ikon i etykiet elementów graficznych 
oraz ogłaszanie informacji na temat kroju i stylu czcionki, dostęp do elementu powinien być możliwy 
poprzez wykorzystanie zarówno myszki jak i klawiatury. 
W przypadku konieczności realizacji przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, świadczenie 
usług Inżyniera Projektu będzie się odbywać w budynku dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
Zamawiający określił, że jednym z kryterium pozacenowych wyboru oferty najkorzystniejszej będzie 
kryterium społeczne, polegające na zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, poprzez co przedmiotowe 
zamówienie promuje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

3.8 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
72224000-1 – Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 
72220000-3 – Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 
72240000-9 – Usługi analizy systemu i programowania 
72224100-2 – Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 
72224200-3 – Usługi w zakresie planowania zapewniania jakości systemu 
72227000-2 – Usługi doradcze w zakresie integracji oprogramowania 

3.9 Rodzaj zamówienia: usługa. 
3.10 Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do 

SIWZ. 

4. Podwykonawstwo. 
4.1 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom i podania przez Wykonawcę, o ile są już znane, nazw (firm) podwykonawców. 
4.2 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację zamówienia. 



 

10 

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

4.4 Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
nowemu podwykonawcy, tj. podwykonawcy niewskazanemu w ofercie lub gdy następuje zmiana 
podwykonawcy ujawnionego w złożonej ofercie, w tym również podwykonawcy, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie  
w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia uzupełnionego w zakresie Sekcji: Część I, 
Sekcji: Część II - Podsekcji A, Podsekcji B, Sekcji: Część III – Podsekcji A, Podsekcji B, Podsekcji C, 
Podsekcji D, Sekcji: Część VI oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec 
podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

4.5 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 
części zamówienia podwykonawcy. 

4.6 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności 
za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawcy jak za 
własne. 

5. Zamówienia powtórzone. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień powtórzonych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) 
ustawy.  

6. Termin wykonania zamówienia. 
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia  
30.06.2021 r. lub do wyczerpania maksymalnej liczby Godzin roboczych, w zależności od tego, które 
zdarzenie nastąpi jako pierwsze. Zamawiający określa, że maksymalna liczba Godzin roboczych w czasie 
realizacji przedmiotu zamówienia nie przekroczy 7.630 godzin. 

7. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym.  
7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 
2) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 

Określenie warunków: 
Zamawiający nie określił wymagań w zakresie powyższego warunku.  

3) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową 
lub dysponuje środkami finansowymi, w wysokości co najmniej 500.000,00 zł. 

4) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — 
w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 1 usługę (umowę), której przedmiotem było 
świadczenie usług wsparcia przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii 
europejskiej, a wartość tej usługi (umowy) była nie mniejsza niż 500.000,00 zł brutto.  

 
Określenie warunków: 
Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą 
dysponować zespołem osób zdolnych do wykonywania zamówienia i spełniających poniższe 
wymagania: 
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A. Koordynator zespołu osób zdolnych do wykonania zamówienia (Koordynator Zespołu 
Wykonawcy) 
Wymagania: 
a) posiada wykształcenie wyższe; 
b) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie znajomości zasad zarządzania projektami 

pozwalającą na uzyskanie certyfikatu z zarządzania projektami zgodnie z metodyką 
PRINCE 2 lub inną powszechnie stosowaną (stosowanie nie wymaga opłat autorskich)  
i publicznie dostępną (opis metodyki jest opublikowany i szeroko dostępny), która 
stanowi zbiór reguł i zasad postępowania, stanowiący spójne pojęciowo podejście do 
wykonywania i zarządzania projektem oraz umożliwia adaptację do specjalnych potrzeb 
organizacji, programu lub projektu; 

c) posiada doświadczenie w zakresie zarządzania (zdobyte w trakcie pełnienia funkcji 
osoby kierującej projektem lub koordynującej realizację projektu), w ramach projektów  
z dofinansowaniem funduszy europejskich, w tym co najmniej jednym projekcie 
dotyczącym wdrożenia e-usług publicznych na 3 i 4 poziomie dojrzałości; 

d) w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję 
osoby kierującej projektem lub koordynującej pracę zespołu projektowego w co 
najmniej jednej usłudze doradczej dla projektu, który obejmował zaprojektowanie, 
realizację i wdrożenie systemu teleinformatycznego wykorzystującego rozwiązania GIS 
lub analityczne (np. data mining lub business intelligence), odebranego przez 
zamawiającego i przekazanego do eksploatacji, przy czym wartość projektu wynosiła nie 
mniej niż  500.000,00 zł brutto. 

B. Specjalista ds. planowania realizacji projektu 
Wymagania: 
a) posiada wykształcenie wyższe; 
b) posiada doświadczenie w przygotowywaniu i utrzymywaniu dokumentacji projektowej 

zgodnie z metodyką PRINCE 2 lub inną powszechnie stosowaną (stosowanie nie wymaga 
opłat autorskich) i publicznie dostępną (opis metodyki jest opublikowany i szeroko 
dostępny), która stanowi zbiór reguł i zasad postępowania stanowiący spójne pojęciowo 
podejście do wykonywania i zarządzania projektem oraz umożliwia adaptację do 
specjalnych potrzeb organizacji, programu lub projektu; 

c) posiada doświadczenie w prowadzeniu Biura Projektu (raportowanie, sprawozdawczość, 
organizacja spotkań, kontakty z uczestnikami projektu); 

d) posiada doświadczenie w realizacji projektów, w roli osoby odpowiedzialnej za 
zarządzanie zakresem projektu i jego zmianami; 

e) posiada doświadczenie w rozliczaniu projektów; 
f) w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert opracowywał 

analizy finansowe, sporządzał dokumentację ekonomiczno-finansową, prowadził 
rozliczenia i badania prawidłowości wykonanych płatności w co najmniej 1 (jednym) 
projekcie (realizowanym na rzecz jednostek sektora finansów publicznych w ramach 
projektów z dofinansowaniem funduszy europejskich), o wartości rozliczonych środków 
finansowych nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto. 

C. Specjalista ds. rozwiązań open-source 
Wymagania: 
a) posiada wykształcenie wyższe techniczne lub z zakresu nauk ścisłych; 
b) posiada praktyczną znajomość zagadnień i narzędzi dla eksploracji i wizualizacji danych 

opartej na narzędziach open-source; 
c) posiada wiedzę z zakresu tworzenia aplikacji, stron www, narzędzi opartych o 

technologię open-source; 
d) posiada doświadczenia w rozwoju, testowaniu i wdrażaniu rozwiązań produktów 

open-source; 
e) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania 

systemów informatycznych wykorzystujących rozwiązania open-source; 
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f) w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w 
zaprojektowaniu lub koordynował lub nadzorował proces projektowania co najmniej 
jednego (1) systemu informatycznego zorientowanego na usługi, wykorzystującego 
rozwiązania open-source w projekcie o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN brutto; 

D. Architekt systemowy 
Wymagania: 
a) posiada wykształcenie wyższe techniczne; 
b) posiada wiedzę z zakresu systemów GIS, potwierdzoną ukończonym szkoleniem z tego 

zakresu; 
c) posiada wiedzę z zakresu notacji UML w wersji nie niższej niż 2.0, potwierdzoną 

ukończonym szkoleniem z tego zakresu;  
d) posiada znajomość zasad zarządzania architekturą korporacyjną, opartą o metodykę, 

która zapewnia kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji 
oraz zarządzania informacyjną architekturą organizacji; 

e) posiada doświadczenie w projektowaniu infrastruktury systemów informatycznych 
związanych z przechowywaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych 
przestrzennych; 

f) posiada doświadczenie w szacowaniu wydajności infrastruktury sprzętowej 
i programowej; 

g) posiada znajomość rozwiązań chmurowych; 
h) posiada znajomość rozwiązań analitycznych (np. data mining, business intelligence); 
i) posiada znajomość projektowania zgodnie z zasadą „Privacy by design”; 
j) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania 

systemów informatycznych obejmujące w szczególności: 

i. projektowania architektury systemów o wysokiej wydajności i niezawodności, 
zorientowanych na usługi, składających się z nie mniej niż 8 serwerów, 
udostępniających dane przez przeglądarkę; 

ii. projektowanie systemów przy wykorzystaniu języka UML w wersji nie niższej niż 2.0; 
k) w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w 

zaprojektowaniu lub koordynował lub nadzorował proces projektowania co najmniej 
jednego (1) systemu informatycznego zorientowanego na usługi, wykorzystującego 
rozwiązania GIS, w tym rozwiązania analityczne lub chmurowe lub mobilne, w projekcie 
o wartości nie mniejszej niż 5 00.000,00 PLN brutto; 

E. Analityk biznesowy 
Wymagania: 
a) posiada wykształcenie wyższe techniczne lub z zakresu nauk ścisłych; 
b) posiada znajomość zasad prowadzenia analizy biznesowej zgodnie z powszechnie 

stosowaną metodyką; 
c) posiada doświadczenie w wymiarowaniu oprogramowania w metodzie powszechnie 

dostępnej; 
d) posiada znajomość rozwiązań chmurowych; 
e) posiada znajomość projektowania zgodnie z zasadą „Privacy by design”; 
f) posiada znajomość wytycznych dotyczących ułatwień w dostępie do treści 

publikowanych  
w Internecie (WCAG 2.0 - Web Content Accessibility Guidelines), wskazanych  
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz. U. 2012, poz. 526); 

g) w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert brał udział jako 
analityk w zakresie modelowania procesów biznesowych (z wykorzystaniem języka BPMN  
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lub UML w wersji nie niższej niż 2.0), w co najmniej 1 (jednym) projekcie związanym  
z budową lub rozbudową systemu informatycznego; 

h) w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert brał udział jako 
analityk w zakresie zbierania i specyfikacji wymagań (funkcjonalnych 
i niefunkcjonalnych), w co najmniej 1 (jednym) projekcie związanym z budową lub 
rozbudową systemu informatycznego, z czego: 
i) w systemie wykorzystywano rozwiązania GIS 
ii) w systemie wykorzystano rozwiązania analityczne (np. data mining, business 

intelligence); 
iii) system dotyczył e-usług świadczonych przez jednostki sektora finansów 

publicznych; 
iv) wartość projektu wynosiła nie mniej niż 500.000,00 zł brutto; 

i) w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert brał udział  
w przygotowaniu lub przeprowadzeniu testów systemu informatycznego w co najmniej 
jednym (1) projekcie informatycznym, o wartości co najmniej 500.000,00 PLN brutto. 

F. Specjalista ds. geoinformatyki i analiz przestrzennych 
Wymagania: 
a) posiada wykształcenie wyższe o kierunku: geografia lub geodezja i kartografia lub 

geoinformatyka lub gospodarka przestrzenna; 
b) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie eksperckie w zakresie geoinformatyki i 

analiz przestrzennych; 
c) ukończył specjalistyczne szkolenia dotyczące środowiska oprogramowania GIS, tj. co 

najmniej 3 (trzy) z poniższego zakresu: 
i) narzędzia GIS (tworzenie i przetwarzanie danych przestrzennych); 
ii) projektowanie i budowa przestrzennych baz danych; 
iii) oprogramowanie serwera usług danych przestrzennych; 
iv) tworzenie, publikacja i zarządzanie usługami danych przestrzennych; 
v) przestrzenne analizy na danych statystycznych (geostatystyka); 

d) w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływemterminu składania ofert, zajmował się 
projektowaniem, wytwarzaniem lub wdrażaniem składników systemów informatycznych 
zawierających rozwiązania GIS, tj. co najmniej 3 (trzy) z poniższych obszarów 
tematycznych: 
i) przestrzenne bazy danych, systemy przetwarzania i przechowywania danych 

przestrzennych (układy współrzędnych, transformacje, formaty danych [w tym GML], 
baz danych przestrzennych, w tym np.: ArcSDE, ArcGIS Server, MS SQL Server), 

ii) serwery usług danych przestrzennych; architektura i technologia udostępniania 
danych przestrzennych w sieciach (np. ArcGIS Server w środowisku Java oraz .NET),  
w tym udostępniania w sieci Internet usług i zbiorów danych przestrzennych 
obejmujących co najmniej jeden obszar odpowiadający NUTS2; usługi wyszukiwania, 
przeglądania i pobierania zgodne z ustawą o infrastrukturze informacji 
przestrzennej; 

iii) aplikacje mobilne wykorzystujące usługi lokalizacji; 
iv) e-usługi jednostek sektora finansów publicznych związane z udostępnianiem lub 

przetwarzaniem danych przestrzennych; 
v) sieci semantyczne (otwarte dane, RDF, SPARQL); 

e) w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert zajmował się 
modelowaniem lub projektowaniem, w co najmniej 2 (dwóch) projektach związanych  
z budową lub rozwojem systemów informatycznych zawierających rozwiązania GIS, każdy 
o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto. 

G. Specjalista ds. eksploracyjnych analiz danych, modelowania geostatystycznego oraz 
automatycznej analizy treści 
Wymagania: 
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a) posiada wykształcenie wyższe o kierunku: geografia lub geodezja i kartografia lub 
geoinformatyka lub gospodarka przestrzenna; 

b) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie eksperckie w zakresie geoinformatyki i 
analiz przestrzennych; 

c) ukończył specjalistyczne szkolenia dotyczące środowiska oprogramowania GIS, tj. co 
najmniej 3 (trzy) z poniższego zakresu: 
i) narzędzia GIS (tworzenie i przetwarzanie danych przestrzennych); 
ii) projektowanie i budowa przestrzennych baz danych; 
iii) oprogramowanie serwera usług danych przestrzennych; 
iv) tworzenie, publikacja i zarządzanie usługami danych przestrzennych; 
v) przestrzenne analizy na danych statystycznych (geostatystyka); 

d) w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływemterminu składania ofert, zajmował się 
projektowaniem, wytwarzaniem lub wdrażaniem składników systemów informatycznych 
zawierających rozwiązania GIS, tj. co najmniej 3 (trzy) z poniższych obszarów 
tematycznych: 
i) przestrzenne bazy danych, systemy przetwarzania i przechowywania danych 

przestrzennych (układy współrzędnych, transformacje, formaty danych [w tym GML], 
baz danych przestrzennych, w tym np.: ArcSDE, ArcGIS Server, MS SQL Server), 

ii) serwery usług danych przestrzennych; architektura i technologia udostępniania 
danych przestrzennych w sieciach (np. ArcGIS Server w środowisku Java oraz .NET),  
w tym udostępniania w sieci Internet usług i zbiorów danych przestrzennych 
obejmujących co najmniej jeden obszar odpowiadający NUTS2; usługi wyszukiwania, 
przeglądania i pobierania zgodne z ustawą o infrastrukturze informacji 
przestrzennej; 

iii) aplikacje mobilne wykorzystujące usługi lokalizacji; 
iv) e-usługi jednostek sektora finansów publicznych związane z udostępnianiem lub 

przetwarzaniem danych przestrzennych; 
v) sieci semantyczne (otwarte dane, RDF, SPARQL); 

e) w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert zajmował się 
modelowaniem lub projektowaniem, w co najmniej 2 (dwóch) projektach związanych  
z budową lub rozwojem systemów informatycznych zawierających rozwiązania GIS, każdy 
o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto. 

H. Specjalista ds. wdrożenia, utrzymania aplikacji i systemów 
Wymagania: 
a) posiada wykształcenie wyższe; 
b) posiada znajomość dobrych praktyk zarządzania usługami IT; 
c) w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert zajmował się 

wdrażaniem lub koordynował lub nadzorował proces wdrażania systemów 
informatycznych, zapewniających m.in. synchronizowanie i przełączanie węzłów 
przetwarzania, systemy backupu, systemy do odtwarzania po awarii, rozwiązania  
o wysokiej niezawodności i dostępności; 

d) w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert brał udział  
w realizacji co najmniej jednej usługi polegającej na wdrażaniu lub nadzorze nad 
wdrażaniem procesów zarządzania świadczeniem usług informatycznych jak również ról 
i odpowiedzialności; 

e) w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w 
przygotowaniu lub przeprowadzeniu testów systemu informatycznego w co najmniej 1 
(jednym) projekcie, o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN brutto. 

I. Specjalista w zakresie baz i hurtowni danych oraz business intelligence 
Wymagania: 
a) posiada wykształcenie wyższe z zakresu nauk technicznych lub matematycznych; 
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b) ukończył specjalistyczne szkolenia dotyczące rozwiązań hurtowni danych i business 
intelligence; 

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie eksperckie w zakresie baz i hurtowni 
danych oraz business intelligence; 

d) brał udział w projektowaniu, wytwarzaniu lub wdrażaniu składników systemów 
informatycznych zawierających rozwiązania baz danych, hurtowni danych, jak również 
business intelligence dotyczących następujących obszarów tematycznych: 
i) systemy zarządzania bazą danych; 
ii) procesy ETL, w tym projektowanie przepływów danych; 
iii) język zapytań SQL; 
iv) technologie JAVA i/lub .NET (np.: ASP.NET MVC, AJAX, WCF, Web Services); 
v) komunikacja między bazami danych, w tym przetwarzanie i wymiana danych ; 
vi) zastosowanie systemów informacji przestrzennej (GIS); 

e) w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert brał udział  
w projektowaniu lub wytwarzaniu lub wdrażaniu lub utrzymaniu składników rozwiązań 
hurtowni danych lub business intelligence w co najmniej 1 (jednym) projekcie 
informatycznych o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN brutto. 

J. Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji 
Wymagania: 
a) posiada wykształcenie wyższe; 
b) posiada certyfikat Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 

Informacji wg ISO/IEC 27001; 
c) posiada doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania ryzykiem; 
d) posiada znajomość zarządzania bezpieczeństwem informacji dla środowisk, w których 

występuje w szczególności chmura obliczeniowa oraz urządzenia mobilne; 
e) posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie koordynacji i nadzoru 

nad działaniami dotyczącymi bezpieczeństwa przetwarzania informacji w projektach 
informatycznych systemów IT; 

f) posiada minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z ochroną 
informacji,  
w tym danych osobowych; 

g) posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji 
niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyraża zgodę na poddanie się procedurze uzyskania 
dostępu. 

K. Specjalista ds. bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych 
Wymagania: 
a) posiada wykształcenie wyższe; 
b) posiada certyfikat CISA lub równoważny obejmujący zagadnienia zgodne ze wskazanym 

certyfikatem; 
c) posiada znajomość rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo systemów 

teleinformatycznych (tj. zapewniających poufność, spójność/ integralność, dostępność 
informacji) pracujących w szczególności w środowisku chmurowym oraz na urządzeniach 
mobilnych; 

d) posiada minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia testów systemów 
informatycznych, w tym testów bezpieczeństwa; 

e) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji specjalisty  
ds. bezpieczeństwa w projektach informatycznych systemów IT; 

f) posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji 
niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyraża zgodę na poddanie się procedurze uzyskania 
dostępu. 
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L. Specjalista ds. ustalenia wymagań użytkowników  
Wymagania: 
a) posiada znajomość zbierania, analizowania oraz dokumentowania wymagań 

biznesowych oraz potrzeb użytkowników, w szczególności tych dotyczących pozytywnych 
wrażeń, które doświadcza użytkownik w czasie interakcji z oprogramowaniem; 

b) posiada znajomość technik projektowania oprogramowania z uwzględnieniem wymagań 
biznesowych oraz potrzeb, preferencji zachowań użytkowników; 

c) posiada znajomość budowania interaktywnych prototypów oprogramowania; 
d) posiada znajomość technik i rozwiązań służących do wytwarzania graficznego 

interfejsów użytkownika; 
e) posiada znajomość planowania, przeprowadzania i ewaluacji testów użyteczności i 

badań UX; 
f) w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert brał udział  

w pracach związanych z tzw. User Experience w co najmniej jednym projekcie 
informatycznym o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN brutto. 

 
W skład zespołu wchodzić będzie co najmniej jeden ekspert przypisany do każdej z ról 
wymienionych powyżej, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może zostać wskazana w nie więcej niż 2 
rolach, z wyłączeniem roli Koordynatora zespołu osób zdolnych do wykonania zamówienia 
(Koordynatora Zespołu Wykonawcy), która nie może być łączona z innymi. 
 

7.2 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

7.3 W przypadku, gdy Wykonawcą jest podmiot, który powstał w wyniku połączenia, Zamawiający uzna 
spełnienie określonych warunków, jeżeli zostanie wykazane wykonanie zamówienia w wymaganym 
czasie, przez co najmniej jeden z połączonych podmiotów. 

7.4 Wykonawca, który realizował zamówienie obejmujące zakres szerszy niż przedmiot zamówienia 
określony w wymaganiach, winien podać tylko wartość części zamówienia odpowiadającej przedmiotowi 
zamówienia. 

7.5 W przypadku Wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem wyrażonym w innych 
walutach niż złoty polski, Zamawiający przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie NBP z dnia 
ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. 

7.6 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 innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

7.7 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych  
w art. 22a ustawy, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek 
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, składając 
dokumenty, które określają w szczególności: 
1) dane podmiotu udostępniającego; 
2) rodzaj i formę udostępnionych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
3) czas i okres udostępnienia zasobu; 
4) zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 
5) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; 
6) charakter stosunku prawnego jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem. 

7.8 W odniesieniu do warunków dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej i doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach i potencjale innych podmiotów (z wyłączeniem uprawnień do 
realizacji przedmiotu zamówienia), jeśli podmioty te będą realizować usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 

7.9 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
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solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy.  

7.10 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu 
udostępniającego, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca  
w terminie określonym przez Zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 
7.11 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt.1 - 4 ustawy.  

8. Podstawy wykluczenia. 
8.1 W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy. 
8.2 Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy. 

Podstawa wykluczenia Wykonawcy: 
pkt 1 - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku 
lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono,  
z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie  
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171,  
z późn. zm.);  

pkt 2 - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 
w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych;  

pkt 3 - jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy 
z:  
a) zamawiającym,  
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  
c) członkami komisji przetargowej,  
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy,  
chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż 
przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

pkt 4 - który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania 
umowy lub zasądzenia odszkodowania.  

9. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9.1 Wykonawca składa wraz ofertą, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w formie jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego 
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie 
art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, będącego załącznikiem nr 6 do SIWZ. Informacje zawarte  
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w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca może pobrać przedmiotowe oświadczenie ze 
strony: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl, lub ze trony internetowej Zamawiającego, na 
której zamieszczono ogłoszenie oraz SIWZ:  
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ 

9.2 Wypełnione oświadczenie należy złożyć, jako dokument w formie elektronicznej, podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod adresem:  
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/. 

9.3 Szczegóły dotyczące złożenie oświadczenia JEDZ określone zostały w pkt. 2.16.4). 
9.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa 

w pkt 9.1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to 
ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie,  
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w tym brak 
podstaw wykluczenia.  

9.5 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  
w postępowaniu złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, uzupełnionego w zakresie Sekcji: 
Część I, Sekcji: Część II - Podsekcji A, Podsekcji B, Sekcji: Część III – Podsekcji A, Podsekcji B, Podsekcji C, 
Podsekcji D, Sekcji: Część VI.  
W przypadku zadeklarowania podwykonawstwa, przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  
10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak 
podstaw wykluczenia wobec wskazanych w ofercie podwykonawców. 

9.6 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 
udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, dotyczące tych 
podmiotów.  

9.7 Oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.4 – 9.6, składane są na oddzielnych formularzach JEDZ, w formie 
dokumentów elektronicznych, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy 
podmiot, w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

9.8 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów:  
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym  
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz  
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/
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4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 

5) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne, 

6) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzających wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy, wystawionej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem 
terminu składania ofert, 

7) dowodów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
doświadczenia, określających czy wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, 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 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. 

9.9 Dokumenty podmiotów zagranicznych. 
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.8: 
a) pkt 1) - 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 ma osoba której dotyczy 
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) pkt 2) – 4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
i) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

ii) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

c) pkt 5) – składa oświadczenia o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, z zastrzeżeniem, że przepisy prawa kraju,  
w którym Wykonawca ma siedzibę przewidują ewentualność takiego orzeczenia, 

d) pkt 6) – 8) – składa dokumenty, określone w pkt. 9.8 odpowiednio pkt. 6), 7) i 8). 
2. 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 pkt 1, 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, z zachowaniem terminów wskazanych 
w pkt 1.  

3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób/osoby, 
które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą 
dokumenty wskazane w pkt 9.8.1), składa dokumenty, o których mowa w pkt 1 a) w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 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 
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sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 
ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów wskazanych w pkt 1 a). 

9.10 Dokumenty podmiotów występujących wspólnie. 
1. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, każdy podmiot 

występujący wspólnie złoży dokumenty, o których mowa w pkt 9.8 i 9.11 lub 9.9 w przypadku 
podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W przypadku, gdy Wykonawcą jest podmiot, który powstał w wyniku połączenia, Zamawiający uzna 
spełnienie warunków określonych w pkt. 7.1.3) i 7.1.4), jeżeli zostanie wykazane wykonanie 
zamówienia w wymaganym czasie, przez co najmniej jeden z połączonych podmiotów. 

9.11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  
w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może  przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego.  

9.12 Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów. 

9.13 W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju  
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).  

9.14 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich 
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

9.15 Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy. 
Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy. 

9.16 Wykaz osób po stronie Zamawiającego. 
Wykaz pracowników Zamawiającego lub innych osób zatrudnionych przez Zamawiającego, które mają 
bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania wg stanu na dzień wszczęcia postępowania 
stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. (Wykaz jest załączony w celu umożliwienia złożenia przez Wykonawcę 
oświadczenia odnośnie podstawy do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 3) ustawy oraz 
wskazanej w pkt 8.2.3) SIWZ. 

10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
10.1 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń  
i dokumentów wymienionych w pkt 9 SIWZ, (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania,  
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy) dla których przewidziano wyłącznie formę pisemną. 
Oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) składane jest, zgodnie  
z pkt.9.2 SIWZ, wyłącznie w formie elektronicznej. 

10.2 Dla wezwań w trybie art. 26 ust. 4 i art. 87 ust. 1, Zamawiający będzie żądał od Wykonawców dostarczenia 
oryginału wyjaśnień do siedziby Zamawiającego ze wskazaniem dnia i godziny z zastrzeżeniem, że 
wyprzedzające przesłanie kopii wyjaśnień może nastąpić w formie faksu lub e-mail. 

10.3 Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - 
zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż 
wskazany w pkt 10.1 SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania 
się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie. 

10.4 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub  
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 
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otrzymania.  
10.5 Dokumenty, oświadczenia uzupełniane na podstawie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy na wezwanie 

Zamawiającego powinny zostać złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).  

10.6 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w formie i trybie 
opisanym w pkt. 10.1 SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni 
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, przesyłając jednocześnie ich treść i wyjaśnienia 
wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania. 
Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

10.7 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa  
w pkt. 10.6 SIWZ.  

10.8 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą 
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  

10.9 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie udostępniona również na stronie internetowej 
Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ 

10.10 We wszelkiej korespondencji dotyczącej postępowania należy powoływać się na: „Numer sprawy: 
11/ST/POPC/PN/2018”. 

10.11 Godziny pracy Urzędu: poniedziałek – piątek: 8:15 – 16:15. 
10.12 Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski przekazane do Zamawiającego za pomocą faksu, poczty 

elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego - na jego adres 
przed upływem wymaganego terminu. 

10.13 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyznaczania Wykonawcom terminów na uzupełnienie 
dokumentów, przesłanie wyjaśnień i innych informacji lub dokonanie innych czynności poprzez 
wskazanie dnia i godziny na wykonanie tych czynności. 

11. Wymagania dotyczące wadium. 
11.1 Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 
11.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w kwocie 25.000,00 zł (słownie: 

dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 
11.3 Wadium wniesione w pieniądzu będzie wniesione skutecznie, jeżeli rachunek bankowy Zamawiającego 

zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny 
wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).  

11.4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Głównego Urzędu 
Statystycznego:  

Oddział Okręgowy NBP w Warszawie 31 1010 1010 0024 7913 9120 0000 
z dopiskiem „wadium - numer sprawy: 11/ST/POPC/PN/2018”. 

11.5 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) 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. z 2016 r. poz.359,  
z późn. zm.). 

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  
11.6 W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu,  z treści gwarancji i poręczeń musi 

wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta) 
zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium w okolicznościach 
skutkujących zatrzymaniem wadium określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.   

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
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11.7 Wraz z ofertą należy złożyć stosowne dokumenty: 
1) oryginały dokumentów w przypadku wnoszenia wadium w jednej z form, o których mowa w art. 45  

ust. 6 pkt 2-5 ustawy,  
2) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wskazane jest złożenie kserokopii dowodu jego 

wniesienia. 
11.8 Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.  
11.9 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 

lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11.10.  

11.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej; 

2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  
w ofercie; 

3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

12. Termin związania ofertą. 
12.1 Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

ostatecznego terminu składania ofert. 
12.2 Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na  
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

12.3 Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.  
12.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 
okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze 
oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
13.1 Ofertę należy złożyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty przed jej otwarciem oraz 

oznaczyć zgodnie z wymaganiami w pkt 2.16 SIWZ. 
13.2 Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 215. 
13.3 Termin składania ofert upływa w dniu 28 listopada 2018 roku o godz. 10:00. 
13.4 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 294. 
13.5 Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 10:30. 
13.6 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  
13.7 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie 

 http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/  informacje dotyczące:  
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności oraz dane odnośnie 

kryteriów zawarte w ofertach. 
13.8 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, o którym mowa  

w pkt 13.3, oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.  

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
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14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

14.1 Kryteria oceny ofert.  

1) Kryterium nr 1 -  Cena brutto oferty „C” -  60% 
2) Kryterium nr 2 -  Kryterium jakościowe – Koncepcji realizacji przedmiotu 

zamówienia „KRZ” 30% 
3) Kryterium nr 3 -  Kryterium społeczne – zatrudnienie osoby niepełnosprawnej 

„S” 10% 
 

1) Kryterium nr 1 – cena brutto oferty „C” – 60 % 
Ocena ofert zostanie dokonana według następującego wzoru: 

Cmin 
C = ------------- x 60 

Cb 

Gdzie: 
C  - ilość punktów dla badanej oferty w kryterium nr 1 
Cmin   -  najniższa cena brutto wśród ofert nieodrzuconych, 
Cb -  cena brutto oferty badanej. 

2) Kryterium nr 2 – „Koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia” –  „KRZ” 30% 
W kryterium nr 2 punkty zostaną przyznane na podstawie opracowanej przez Wykonawcę „Koncepcji 
realizacji przedmiotu zamówienia” – dalej zwanej „Koncepcją”.  
 
 
 
W kryterium nr 2 Zamawiający przyzna maksymalnie 30 punktów, oceniając Koncepcję w 5 poniższych 
podkryteriach: 
1) Plan działań Wykonawcy; 
2) Struktura organizacyjna zespołu Wykonawcy; 
3) Metodyka zarządzania projektem dostosowana do Projektu PDS; 
4) Kontrola realizacji Projektu PDS, w szczególności w zakresie projektowania, budowy i  

wdrożenia Systemu PDS; 
5) Metodyka zarządzania wymaganiami dostosowana do Projektu PDS; 

 
Podkryterium  - Plan działań wykonawcy – „Pd” – 0-6 pkt 
W opracowanej Koncepcji, w ramach podkryterium Plan działań, Wykonawca powinien przedstawić 
adekwatny i kompletny opis propozycji działań przewidywanych do podjęcia przez Wykonawcę dla 
zapewnienia osiągnięcia założonych w Projekcie celów.  
Za przedstawienie przez Wykonawcę Planu działań Zamawiający przyzna od 0 do 6 pkt., w tym: 
 za przedstawienie w Koncepcji Planu działań, który obejmować będzie szczegółowy zakres 

zadań Wykonawcy spójnych z harmonogramem projektu - Zamawiający przyzna od 0 do 2 pkt,  
 za przedstawienie w Koncepcji Planu działań, który będzie przewidywał zapewnienie 

odpowiedniego czasu realizacji zadań przy zachowaniu odpowiednio wysokiej jakości 
produktów projektu - Zamawiający przyzna od 0 do 2 pkt, 

 za przedstawienie w Koncepcji Planu działań, który będzie określać jak zaproponowane 
rozwiązania (w zakresie dotyczącym niniejszego podkryterium) wpływać będą na obniżenie 
ryzyk Projektu PDS, podnosić będą jakość produktów Projektu PDS oraz optymalizować będą 
zaangażowanie w prace projektowe pracowników Zamawiającego - Zamawiający przyzna od 0 
do 2 pkt. 

 
Podkryterium  - Struktura organizacyjna zespołu Wykonawcy – „So” – 0-4 pkt 
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W opracowanej Koncepcji, ramach podkryterium Struktura organizacyjna zespołu Wykonawcy, 
Wykonawca powinien przedstawić adekwatny i kompletny opis propozycji struktury organizacyjnej 
zespołu Wykonawcy, spójnej ze strukturą organizacyjną Projektu po stronie Zamawiającego. 
Za przedstawienie przez Wykonawcę Struktury organizacyjnej zespołu Wykonawcy Zamawiający 
przyzna od 0 do 4 pkt., w tym: 
 za przedstawienie w Koncepcji Struktury organizacyjnej zespołu Wykonawcy, która będzie 

uwzględniać przedstawienie ról i zakresu zadań Wykonawcy, w sposób zapewniający skuteczną 
realizację Planu działań Wykonawcy - Zamawiający przyzna od 0 do 2 pkt, 

 za przedstawienie w Koncepcji Struktury organizacyjnej zespołu Wykonawcy, która będzie 
określać jak zaproponowane rozwiązania (w zakresie dotyczącym niniejszego podkryterium) 
wpływać będą na obniżenie ryzyk Projektu PDS, podnosić będą jakość produktów Projektu PDS 
oraz optymalizować będą zaangażowanie w prace projektowe pracowników Zamawiającego - 
Zamawiający przyzna od 0 do 2 pkt, 

 
Podkryterium  - Metodyka zarządzania projektem dostosowana do Projektu PDS  – „Mzp”  0-4 pkt 
W opracowanej Koncepcji, ramach podkryterium Metodyka zarządzania projektem dostosowana do 
Projektu PDS, Wykonawca powinien przedstawić kompleksowy opis propozycji metodyki zarządzania 
projektem, dostosowanej do specyfiki Projektu PDS, uwzględniającej przyjętą przez Zamawiającego 
metodykę PRINCE2. 
Za przedstawienie przez Wykonawcę Metodyki zarządzania projektem dostosowanej do Projektu PDS 
Zamawiający przyzna od 0 do 4 pkt., w tym: 
 za przedstawienie w Koncepcji Metodyki zarządzania projektem dostosowanej do Projektu 

PDS, która będzie przedstawiać zakres dostosowania istniejącej metodyki - Zamawiający 
przyzna od 0 do 2 pkt,  

 za przedstawienie w Koncepcji Metodyki zarządzania projektem dostosowanej do Projektu 
PDS, która będzie określać jak zaproponowane rozwiązania (w zakresie dotyczącym niniejszego 
podkryterium) wprowadzają taki poziomu zarządzania projektem, który nie powoduje 
nadmiernego obciążenia Projektu PDS i jednocześnie zapewnia właściwy poziom kontroli tego 
projektu - Zamawiający przyzna od 0 do 2 pkt. 

 
Podkryterium  -  Kontrola realizacji Projektu PDS, w szczególności w zakresie projektowania, budowy 

i wdrożenia Systemu PDS – „Krp”  0-6 pkt 
W opracowanej Koncepcji, ramach podkryterium Kontrola realizacji Projektu PDS, w szczególności 
w zakresie projektowania, budowy i wdrożenia Systemu PDS, Wykonawca powinien przedstawić 
adekwatny i kompletny opis proponowanego podejście do planowania i kontroli jakości 
świadczonych usług i dostaw oraz ich kompletności. 
Za przedstawienie przez Wykonawcę opisu Kontroli realizacji Projektu PDS, w szczególności 
w zakresie projektowania, budowy i wdrożenia Systemu PDS Zamawiający przyzna od 0 do 6 pkt., 
w tym: 
 za przedstawienie w Koncepcji opisu Kontroli realizacji Projektu PDS, w szczególności  

w zakresie projektowania, budowy i wdrożenia Systemu PDS, który będzie uwzględniać zasoby 
ludzkie i narzędzia -  Zamawiający przyzna od 0 do 2 pkt., 

 za przedstawienie w Koncepcji opisu Kontroli realizacji Projektu PDS, w szczególności  
w zakresie projektowania, budowy i wdrożenia Systemu PDS, który będzie uwzględniać metody 
i działania, które powinny zapewnić, że wyniki prac będą zgodne z wymaganiami 
Zamawiającego - Zamawiający przyzna od 0 do 2 pkt., 

 za przedstawienie w Koncepcji opisu Kontroli realizacji Projektu PDS, w szczególności  
w zakresie projektowania, budowy i wdrożenia Systemu PDS, który będzie określać jak 
zaproponowane rozwiązania (w zakresie dotyczącym niniejszego podkryterium) wpływać będą 
na obniżenie ryzyk Projektu PDS, podnosić będą jakość produktów Projektu PDS oraz 
optymalizować będą zaangażowanie w prace projektowe pracowników Zamawiającego - 
Zamawiający przyzna od 0 do 2 pkt. 
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Podkryterium  - Metodyka zarządzania wymaganiami dostosowana do Projektu PDS – „Mzw”  0-10 
pkt 
W opracowanej Koncepcji, ramach podkryterium Metodyka zarządzania wymaganiami dostosowana 
do Projektu PDS, Wykonawca powinien przedstawić propozycję metodyki zarządzania wymaganiami 
dostosowaną do Projektu PDS. 
Za przedstawienie przez Wykonawcę Metodyki zarządzania wymaganiami dostosowanej do Projektu 
PDS Zamawiający przyzna od 0 do 10 pkt., w tym: 
 za przedstawienie w Koncepcji Metodyki zarządzania wymaganiami dostosowanej do Projektu 

PDS, która będzie określać role biorące udział w zarządzaniu wymaganiami, ich obowiązki oraz 
uprawnienia - Zamawiający przyzna od 0 do 2 pkt., 

 za przedstawienie w Koncepcji Metodyki zarządzania wymaganiami dostosowanej do Projektu 
PDS, która będzie opisywać proces zarządzania wymaganiami obejmujący m.in. kontrolowanie 
wersji, kontrolowanie zmian, śledzenie statusów wymagań i śledzenie powiązania wymagań - 
Zamawiający przyzna od 0 do 2 pkt., 

 za przedstawienie w Koncepcji Metodyki zarządzania wymaganiami dostosowanej do Projektu 
PDS, która będzie określać narzędzia, standardy, notacje, techniki, konwencje wykorzystywane 
do zarządzania wymaganiami - Zamawiający przyzna od 0 do 2 pkt., 

 za przedstawienie w Koncepcji Metodyki zarządzania wymaganiami dostosowanej do Projektu 
PDS, która będzie określać sposoby przygotowywania/generowania dokumentacji wymagań,  
w szczególności specyfikacji wymagań - Zamawiający przyzna od 0 do 2 pkt., 

 za przedstawienie w Koncepcji Metodyki zarządzania wymaganiami dostosowanej do Projektu 
PDS, która będzie określać jak zaproponowane rozwiązania (w zakresie dotyczącym niniejszego 
podkryterium) wprowadzają taki poziomu zarządzania wymaganiami, który nie powoduje 
nadmiernego obciążenia projektu i jednocześnie zapewnia poziom właściwy jego kontroli oraz 
zapewnia zachowanie integralności, dokładności i aktualności wymagań - Zamawiający przyzna 
od 0 do 2 pkt. 

 
Łączna ilość punktów w Podkryteriun nr 2 obliczona zostanie jako suma uzyskanych punktów  
z poszczególnych podkryteriów, według następującego wzoru: 

KRZ = (Pd + So + Mzp + Krp + Mzw) 
 
Uwaga:  
1. Nazwy wymienionych powyżej podkryteriów stanowić będą tytuły kolejnych rozdziałów 

Koncepcji. Zamawiający wymaga zachowania kolejności rozdziałów. 
2. Ilość stron przygotowanej Koncepcji wraz z ewentualnymi załącznikami nie może przekroczyć 

40 stron formatu A4 łącznie. Zamawiający wymaga, aby treść Koncepcji była napisana czcionką 
Arial 12 pkt, z zachowaniem interlinii co najmniej 12 pkt. 

 
Brak złożenia wraz z ofertą „Koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia”, o której mowa powyżej, 
będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy, jako oferty, której 
treść nie odpowiada treści SIWZ. 
 

 
3) Kryterium nr 3 – Zatrudnienie osób niepełnosprawnych „S” – 10 % 

Zamawiający przyzna punkty w skali od 0 do 10 punktów w zależności od liczby osób 
niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zadeklarowanych przez Wykonawcę 
w ofercie, które Wykonawca zobowiąże się zatrudnić do realizacji przedmiotu zamówienia,  
w pełnym wymiarze czasu pracy określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511), przez 
cały okres trwania Umowy. 
Zamawiający przyzna, w zależności od zadeklarowanej przez Wykonawcę liczby zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych, następującą liczbę punktów w kryterium społecznym: 
1) 0 pkt - za brak deklaracji zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, 
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2) 5 pkt  - za zadeklarowanie zatrudnienia 1 osoby niepełnosprawnej, 
3) 10 pkt - za zadeklarowanie zatrudnienia 2 osób niepełnosprawnych. 

 
14.2 Za ofertę najkorzystniejszą, uznana zostanie oferta, która uzyskała najwyższą sumaryczną liczbę punktów 

za wszystkie kryteria według następującego wzoru: 
 

P = C + KRZ + S 

 
14.3 Przyznane punkty będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku albo z większą dokładnością 

umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty. 

15. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

15.1 Cena ofert powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, które wynikają 

wprost z załączonego Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz sposobu jego realizacji 

zawartego we wzorze umowy stanowiącym załączniki nr 5 do SIWZ. W cenie należy uwzględnić wszystkie 

koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia i przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych. 

15.2 Cena oferty musi zawierać wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego. 

15.3 Na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, składając ofertę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego jest zobowiązany poinformować Zamawiającego czy wybór jego oferty będzie 

prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego poprzez wskazanie nazwy (rodzaju) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku zastosowania 

mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem od towarów i usług VAT oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, którego obowiązek rozliczenia powstaje. 

15.4 Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do setnych części złotego (do jednego 

grosza). 

15.5 Wykonawca może podać tylko jedną cenę w Formularzu ofertowym FO, stanowiącym załączniki nr 2 do 

SIWZ. 

15.6 Cenę oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia należy podać cyframi i słownie. 

15.7 Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

 

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy. 

16.1 Wykonawca, po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty, niezwłocznie dostarczy 
Zamawiającemu pozostałe dane niezbędne do podpisania umowy. 

16.2 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać  
z dokumentów załączonych do oferty. 

16.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie 
mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny, chyba że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie podlegało 
unieważnieniu. 

16.4 Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie maksymalnie do 5 dni od daty 
otrzymania wezwania do podpisania umowy.  

16.5 Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt 17. 
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16.6 Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający może 
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców, w terminie przez siebie wyznaczonym. Umowa regulująca współpracę Wykonawców 
składających wspólnie ofertę powinna określać co najmniej:  
1) podmioty składające ofertę, 
2) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa, 
3) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw, 
4) zasady rozliczenia finansowego, 
5) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres 

realizacji zamówienia). 
16.7 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o zamówienie nie może być umową 

przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym. 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
17.1 Zamawiający będzie żądał od wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcy 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10% wartości umowy z VAT. 
17.2 Wykonawca wniesie zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego 
będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia. 

17.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy w jednej lub kilku 
następujących formach: 
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Głównego Urzędu Statystycznego 

Oddział Okręgowy NBP w Warszawie 31 1010 1010 0024 7913 9120 0000 
z dopiskiem „zabezpieczenie - numer sprawy: 11/ST/POPC/PN/2018” 

2) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako poręczeniach pieniężnych, 
3) poręczeniach bankowych, 
4) gwarancjach bankowych, 
5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
6) 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. z 2016 r. poz. 
359, z późn. zm.). 

17.4 Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie 
Zamawiającego (beneficjenta) zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty 
stanowiącej 10% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę. 

17.5 Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone 
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

17.6 Z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający będzie miał prawo potrącić wszelkie 
należności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
przedmiotu umowy. 

17.7 Zamawiający zwróci Wykonawcy 100% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni po 
zakończeniu realizacji umowy. 

17.8 Na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wadium wniesione w pieniądzu wraz  
z odsetkami Zamawiający zaliczy na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 
Zamawiający załącza wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Wzór umowy zawiera warunki  
i okoliczności możliwych zmian treści umowy. 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy. 
19.1 Wobec postanowień SIWZ i czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz  

w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie 
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ustawy, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy, tj. odwołanie oraz 
skarga do sądu. 

19.2 Zgodnie z art. 180 ustawy: 
1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 

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

3) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, 

4) odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

19.3 Zgodnie z art. 182 ustawy: 
1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 
5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej; 

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia,  
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

 
Integralne części SIWZ - załączniki: 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia;  
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór); 
Załącznik nr 3 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór);  
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem 

standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE;; 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty); 

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób po stronie Zamawiającego; 
Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania Umowy 
11/ST/POPC/PN/2018; 

Załącznik nr 8 do SIWZ – Arkusz oceny oferty w Kryterium nr 2 - Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia 
„KRZ”. 


