


 

2 

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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 
2. ofercie, należy przez to rozumieć złożone u Zamawiającego w postaci dokumentów elektronicznych 

opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz ofertowy - zwany dalej FO, 
stanowiący odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ oraz formularz cenowy zwany dalej  
FC stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ, wraz z określonymi w nich 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. W przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio  
z właściwego rejestru, niezbędne jest dołączenie do oferty oryginału pełnomocnictwa wystawionego 
przez osoby do tego upoważnione. 

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. Pełnomocnictwa powinny być dołączone do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

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 w przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami, szczegółowo określona w pkt. 10 SIWZ, odbywać się będzie języku polskim, przy użyciu: 
1) platformy zakupowej Zamawiającego, zwanej dalej „Platformą”, dostępnej pod adresem: 

http://gus.ezamawiajacy.pl,  
2) poczty elektronicznej.  

1.9. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, złożenie oferty możliwe będzie przy 
użyciu Platformy dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl.  

1.10. Zamawiający wyznacza osoby do kontaktu z Wykonawcami, których dane znajdują się w pkt. 10.14 SIWZ. 
1.11. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na Platformie. Instrukcja założenia konta zawarta jest na Platformie w zakładce 
„Regulacje i procedury procesu zakupowego”. 

1.12. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawców korzystających z Platformy.  

1.13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 75 MB.  
1.14. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
wczytania na Platformę lub wpływu na adres e-mail. 

1.15. Zamawiający informuje, że wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone 
będą w złotych polskich. 

1.16. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

http://gus.ezamawiajacy.pl/
http://gus.ezamawiajacy.pl/
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W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), Dyrektor Generalny Głównego GUS informuje  
o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych 
osobowych. 
I. Administrator 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Generalny Głównego Urzędu 
Statystycznego z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa. 

II. Inspektor ochrony danych 
Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować: 
1) pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, 
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl. 
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez GUS,  
w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO. 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania 
danych osobowych jest prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówienia publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730), dalej „ustawa Pzp”.  

IV. Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

V. Okres przechowywania danych 
Dane osobowe są przechowywane przez okres: 
1) 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 97 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  
2) po okresie, o którym mowa w pkt 1), jeżeli jest to zasadne do 10 lat.  

VI. Prawa i obowiązki osoby, której dane dotyczą 
Przysługuje Pani/Panu prawo: 
1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 
2) do sprostowania (poprawiania) danych, 
3) do ograniczenia przetwarzania danych, 
4) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 
Dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji. 

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
Dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

1.17. Zasady zachowania poufności danych i informacji. 
Zamawiający wprowadził w § 20 wzoru umowy, która stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ, zasady zachowania 
poufności danych i informacji o następującej treści: 
 „§ 20 

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności 
wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób 
(zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem Umowy, bez względu na sposób i formę 

mailto:IODGUS@stat.gov.pl
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ich przekazania, nazywanych dalej łącznie "Informacjami Poufnymi". 
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje Wykonawcę przez czas trwania Umowy oraz przez 

okres 10 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej, bez względu na przyczynę. 
3. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji: 

1) dostępnych publicznie; 
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od 

osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; 
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez 

obowiązku zachowania poufności; 
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie. 

4. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o 
przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić 
w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej 
Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, 

zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich; 
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje 
Umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z Umowy obowiązkach w 
zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych 
osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków 
przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za własne działania. 

7. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby 
trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji 
działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie 
pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, 
powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia 
Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 

8. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy przez 
którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie usunie 
wszelkie Informacje Poufne w sposób uniemożliwiający ich przywrócenie. W przypadku 
komisyjnego usunięcia ww. Informacji, Wykonawca jest zobowiązany poinformować 
Zamawiającego o tym fakcie, bez zbędnej zwłoki. 

9. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane  
w Umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, 
obowiązują zarówno podczas wykonania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu. 

10. W przypadku udokumentowanego naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, 
Zamawiający naliczy karę umowną, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 17 Umowy. W sytuacji, o której 
mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający będzie miał również prawo do odstąpienia od Umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia kary umownej, 
o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 Umowy.” 

1.18. 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. 

1.19. 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. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych 

txt, .rtf, .pdf, .odt, .ods, .doc, .docx, .xls, .xslx, .xps, i podpisać kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji dla 
Wykonawców korzystających z Platformy. Zamawiający zaleca stosowanie formatu pdf. 

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

2.6. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, w tym także 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentów 
rejestrowych Wykonawcy, w tym także Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy (ów) 
upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane 
przez wszystkie te osoby. 

2.7. Ofertę należy złożyć w oryginale.  
2.8. Zamawiający wymaga złożenia oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 
2.9. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane tylko w formie oryginałów w postaci 

dokumentów elektronicznych lub poświadczonych elektronicznie przez Wykonawcę za zgodność  
z oryginałem kopii – z zastrzeżeniem punktów 1.1.3) i 1.2 SIWZ. Oświadczenia, w tym sporządzane na 
podstawie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ, powinny być złożone w oryginale. Zgodność  
z oryginałem wszystkich stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona 
przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest kilka osób) 
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

2.10. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 
opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę albo odpowiednio przez 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii 
dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. 

2.11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

2.12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje 
przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

2.13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu lub 
oświadczeń wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

2.14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 

2.15. Oferta musi zawierać następujące oświadczenie i dokumenty:  
1. wypełniony formularz ofertowy FO sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik  

nr 2 do SIWZ, 
2. wypełniony formularz cenowy FC sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 

do SIWZ, 
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3. wypełnione oświadczenie - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej „JEDZ”, którego 
wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ - przygotowane w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

4. wypełnione oświadczenia JEDZ podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów 
udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ, które 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; 
Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp, 

5. zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca zgodnie z art. 22a, do 
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 

6. pełnomocnictwo(a) w formie opisanej w pkt. 1.1.3) SIWZ, w przypadku, gdy upoważnienie do 
podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  
w formie opisanej w pkt 1.2 SIWZ, z zastrzeżeniem wymagań określonych w pkt. 1.4 SIWZ, 

7. wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w przypadku zastrzeżenia części 
oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy, 

8. oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, w przypadku jego wniesienia w jednej 
z form, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy, podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez wystawcę dokumentu. 

2.16. 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 2018 r. poz. 419, 1637) 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. 

2.17. 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.  

2.18. 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 Wykonawcy 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.  

2.19. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 
powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem typu załączanego 
dokumentu jako „tajemnica przedsiębiorstwa”. 

2.20. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: 
http://gus.ezamawiajacy.pl. 
 
UWAGA! Złożenie oferty wraz z dokumentami w postaci elektronicznej zapisanej 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 oferty przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej.  

http://gus.ezamawiajacy.pl/
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2.21. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie i innych dokumentach złożonych wraz z ofertą przed 
upływem terminu do składania ofert. W tym celu, na Platformie, w zakładce „Oferty” Wykonawca 
powinien kliknąć „edytuj”, zmienić wybrane części formularza oferty lub załączone do niej dokumenty, 
a następnie wybrać „modyfikuj ofertę”. Zamawiający będzie widział, że oferta została zmodyfikowana i 
będzie widział tylko jej finalną wersję. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 
użytkownika dostępnej Platformie. 

2.22. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu, na Platformie,  
w zakładce „OFERTY" Wykonawca powinien zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „wycofaj 
ofertę”. 

2.23. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty. 

2.24. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
2.25. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
2.26. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2.27. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
3.1 Nazwa zamówienia. 

Budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym 
Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne  
w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS). 

3.2 Przedmiot zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne Dane Statystyczne w 
Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu PDS.  

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w następujących etapach, zwanych dalej "Etapami": 
1. Etap 1 – część 1 - Wytworzenie nowej funkcjonalności Systemu PDS, obejmujący poniższe zadania, 

zwane dalej „Zadaniami”: 
1) Zadanie 1 - Opracowanie Planu projektu oraz Dokumentacji analitycznej Systemu PDS, 
2) Zadanie 2 - Opracowanie Dokumentacji projektowej Systemu PDS, 
3) Zadanie 3 - Dostawa, instalacja i konfiguracja składników Infrastruktury sprzętowo-systemowo-

narzędziowej Systemu PDS, w tym: 
a) dostawa, instalacja i konfiguracja potrzebnych składników Infrastruktury sprzętowo-

systemowo-narzędziowej systemu PDS, 
b) opracowanie Dokumentacja powykonawcza dla Infrastruktury sprzętowo-systemowo-

narzędziowej, 
4) Zadanie 4a - Wytworzenie i uruchomienie nowej funkcjonalności Systemu PDS, w zakresie usług 

US-01 (Usługa dostępu z urządzeń komputerowych do wynikowych informacji statystycznych 
zgromadzonych w Portalu z możliwością wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych 
oraz dostępu do danych i metadanych infrastruktury informacji przestrzennej) i US-02 (Usługa 
dostępu z urządzeń mobilnych do wynikowych informacji statystycznych zgromadzonych w 
Portalu oraz do ich wizualizacji na mapach), w tym: 
a) wytworzenie i dostarczenie Oprogramowania dedykowanego w zakresie usług US-01 i US-02, 
b) opracowanie Dokumentacji testów w zakresie usług US-01 i US-02, 
c) przygotowanie Danych testowych w zakresie usług US-01 i US-02, 
d) zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie Oprogramowania dedykowanego oraz 

wykonanie testów w zakresie usług US-01 i US-02, 
e) opracowanie Raportów z testów w zakresie usług US-01 i US-02, 
f) opracowanie Dokumentacji powykonawczej w zakresie usług US-01 i US-02. 

2. Etap 1 – część 2 – Zadanie 4b - Wytworzenie nowej funkcjonalności Systemu PDS, w zakresie usług 
US-03 (Usługa umożliwiająca zastosowanie eksploracyjnych analiz danych przestrzennych 
wykorzystujących informacje statystyczne udostępniane przez Portal), US-04 (Usługa umożliwiająca 
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wykonanie analiz z zakresu modelowania geostatystycznego), US-05 (Usługa wspomagająca 
wzbogacanie treści własnych użytkownika o informacje i analizy geostatystyczne udostępniane 
przez Portal) i US-06 (Usługa wspierająca aktualizację wybranych obiektów rejestru TERYT wraz 
z powiązanymi z nimi obiektami georeferencyjnymi), w tym: 

a) wytworzenie i dostarczenie Oprogramowania dedykowanego w zakresie usług US-03, US-04,  
US-05 i US-06, 

b) opracowanie Dokumentacji testów w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06, 
c) przygotowanie Danych testowych w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06, 
d) zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie Oprogramowania dedykowanego oraz 

wykonanie testów w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06, 
e) opracowanie Raportów z testów w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06, 
f) opracowania Dokumentacji powykonawczej w zakresie e-Usług Systemu PDS tj. usług US-01,  

US-02, US-03, US-04, US-05 i US-06. 
3. Etap 2 - Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń związanych z wdrożeniem Systemu PDS,  

w tym: 
a) opracowanie Planu warsztatów dla Systemu PDS, 
b) opracowanie Dokumentacji warsztatów dla Systemu PDS, 
c) przeprowadzenie warsztatów dla Systemu PDS, 
d) opracowanie Raportu z przeprowadzonych szkoleń dla Systemu PDS, 

4. Etap 3 - Świadczenie usług nadzoru autorskiego i asysty technicznej oraz usług gwarancyjnych  
i wsparcia technicznego, w tym: 
a) świadczenie usług nadzoru autorskiego dla Systemu PDS, 
b) świadczenie usług asysty technicznej dla Systemu PDS, 
c) świadczenie usług gwarancyjnych dla Systemu PDS,  
d) świadczenie usług wsparcia technicznego dla Systemu PDS. 

3.3 Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia”, 
stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami oraz umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 7 
do SIWZ.  

3.4 Klauzule społeczne. 
Zamawiający zastosował aspekty społeczne w formie kryterium pozacenowego oceny ofert. 

3.5 Klauzula środowiskowa.  
W ramach klauzuli środowiskowej Zamawiający wymaga, aby: 
1) wszystkie pojazdy wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji dostawy składników Infrastruktury 

sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu PDS spełniały normy emisji spalin co najmniej  
EURO 5,  

2) dostawa składników Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu PDS zrealizowana 
została poza godzinami szczytu, tj. w godzinach 10:00–14:00, w dni robocze od poniedziałku do 
piątku, 

3) w przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia zaistnieje konieczność demontażu elementów 
infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Zamawiającego, Wykonawca zagospodarował 
zdemontowane elementy zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1987, z późn. zm.) i przekazał Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wykonanie tego 
obowiązku. 

3.6 Zatrudnienie na umowę o pracę. 
Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby osoba/osoby wykonujące czynności, o 
których mowa w Załączniku nr 8 do SIWZ, były zatrudnione/zatrudniane przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w wymiarze ½ etatu odpowiednio: 
1) przez cały okres realizacji Umowy, 
2) przez okres realizacji odpowiednio Etapu 1 – część 1, Etapu 1 – część 2, Etapu 2 i Etapu 3, 
na warunkach, o których mowa we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.  
Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań w zakresie 
zatrudnienia na umowę o pracę oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono we wzorze 
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umowy stanowiącym Załącznik nr 7 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. 
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 przez cały czas trwania umowy.  

3.7 Spełnienie wymagań art. 29 ust. 5 ustawy. 
Zbudowany w ramach realizacji przedmiotu zamówienia System 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 PDS 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 obejmujące w szczególności: powiększanie obrazu do 60 
razy, wyraźne prezentowanie z wygładzaniem krawędzi tekstu i obrazów, sterowanie kolorem, 
kontrastem i jasnością, płynne przewijanie w celu przeglądania długich dokumentów, synchronizowane 
czytanie dokumentu umożliwiające podświetlanie każdego odczytywanego słowa, powiększania ekranu 
w różnych trybach, lupa, śledzenie fokusa dla Java: pełna dostępność powiększenie 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 
braku możliwości spełnienia któregokolwiek z wymienionych wymagań, Wykonawca przedstawi 
stosowne wyjaśnienie w raporcie z weryfikacji spełnienia wymagań WCAG 2.0.  
W przypadku konieczności realizacji przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, świadczenie 
usług będzie się odbywać w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

3.8 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
72514200-3  –  Usługi rozbudowy systemów komputerowych,  
72260000-5  – Usługi w zakresie oprogramowania, 
72268000-1 –  Usługi dostawy oprogramowania, 
72263000-6 –  Usługi wdrażania oprogramowania, 
72262000-9 –  Usługi rozbudowy oprogramowania, 
72611000-6 –  Usługi w zakresie wsparcia technicznego, 
80500000-9 – Usługi szkoleniowe. 

3.9 Rodzaj zamówienia: usługa. 
3.10 Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 7  

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 
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powierzyć realizację zamówienia. 
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 dodatkowe. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy. 

6. Termin wykonania zamówienia. 

Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje, zgodnie z „Harmonogramem”, stanowiącym Załącznik  
nr 5 do wzoru umowy, w terminie 15 miesięcy od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 4 
czerwca 2021 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy,  
z zastrzeżeniem, że: 
1) realizacja Etapu 1 – część 1 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od daty zawarcia 

umowy, w tym: 
a) realizacja Zadania 1 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty zawarcia 

umowy, 
b) realizacja Zadania 2 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy od daty zawarcia 

umowy, 
c) realizacja Zadania 3 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty zawarcia 

umowy, 
d) realizacja Zadania 4a - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od daty zawarcia 

umowy, 
2) realizacja Etapu 1 – część 2 – Zadanie 4b - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 10 miesięcy od 

daty zawarcia umowy, jednak nie później niż 1 lutego 2021 r. w zależności od tego, który z terminów 
nastąpi jako pierwszy, 

3) realizacja Etapu 2 - zakończy się nie później niż do dnia 21 maja 2021 r., 
4) realizacja Etapu 3 - zakończy się nie później niż do dnia 4 czerwca 2021 r. 

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

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

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: 
a) 1 zamówienie, o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 PLN brutto, którego przedmiotem była 

budowa lub rozbudowa systemu teleinformatycznego obejmująca zaprojektowanie, wykonanie 
i wdrożenie systemu teleinformatycznego, udostępniającego e-usługi poprzez przeglądarkę 
internetową na urządzenia komputerowe oraz mobilne, wykorzystującego rozwiązania typu: 
webmapping, GIS.  

b) 1 zamówienie, o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN brutto, którego przedmiotem była 
budowa lub rozbudowa systemu teleinformatycznego obejmująca dostawę, konfigurację i 
wdrożenie składników infrastruktury sprzętowo-systemowej oraz konfigurację wirtualnego 
środowiska przetwarzania. 
 

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: 
A. Koordynator Zespołu Wykonawcy 

W ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, przez nieprzerwany okres co 
najmniej 12 miesięcy, pełnił funkcję osoby kierującej/koordynującej projektem,  
tj. koordynującej pracę całego zespołu w projekcie, przy czym projekt w szczególności polegał 
na wykonaniu, wdrożeniu i uruchomieniu systemu teleinformatycznego posiadającego 
rozwiązania GIS (projekt został wykonany należycie i odebrany przez zamawiającego, a jego 
produkty zostały przekazane do eksploatacji), a  wartość projektu była nie mniejsza niż 
5.000.000,00 PLN brutto. 

B. Architekt rozwiązań infrastruktury informatycznej 
W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję architekta 
rozwiązań infrastruktury teleinformatycznej w 1 projekcie lub w 2 projektach łącznie 
spełniających poniższe wymagania, projekt/projekty wykorzystywały rozwiązania wirtualne lub 
chmurowe, udostępniał/ły e-usługi poprzez przeglądarkę internetową na urządzenia 
komputerowe oraz mobilne, wykorzystywał/ły rozwiązania typu: GIS, business intelligence oraz 
oprogramowanie typu Open Source, a wartość pojedynczego projektu była nie mniejsza niż 
2.000.000,00PLN brutto. 

C. Architekt systemów GIS 
W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję architekta 
rozwiązań z wykorzystaniem narzędzi do modelowania oprogramowania w języku UML,  
np. Enterprise Architect, w co najmniej 1 projekcie dotyczącym w szczególności 
budowy/rozbudowy systemów teleinformatycznych posiadających rozwiązania GIS, o wartości 
nie mniejszej niż 5.000.000,00 PLN brutto. 

D. Analityk 
W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję analityka danych 
budowy lub rozbudowy systemu analitycznego w 1 projekcie lub w 2 projektach łącznie 
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spełniających poniższe wymagania, zakres prac w projekcie/tach obejmował integrację danych 
z wielu źródeł danych, utworzenie repozytorium danych, opracowanie analizy danych (data 
mining) oraz opracowanie analizy danych niestrukturalnych (text mining oraz kategoryzacja 
treści) z wykorzystaniem narzędzi do modelowania oprogramowania w języku UML, np. 
Enterprise Architect, a wartości pojedynczego projektu była nie mniejsza niż 5.000.000,00 PLN 
brutto. 

E. Ekspert ds. bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych 
W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję eksperta lub 
analityka do spraw bezpieczeństwa w co najmniej 1 projekcie, w którym tworzył założenia 
dotyczące bezpieczeństwa dla projektowanych systemów teleinformatycznych, w tym  
w szczególności dotyczące obszaru związanego z przetwarzaniem oraz ochroną danych.  

F. Ekspert ds. wdrożenia aplikacji 
W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, zajmował się instalacją, 
konfiguracją oraz wdrażaniem systemów teleinformatycznych posiadających rozwiązania GIS  
w co najmniej 1 projekcie, o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 PLN brutto. 

 
Zespół osób zdolnych do wykonywania zamówienia będzie liczył nie mniej niż 4 osoby. Zamawiający 
dopuszcza łączenie ról poza rolą Koordynatora Zespołu Wykonawcy. 

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, powinien 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 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
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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 z 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  
w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca może pobrać przedmiotowe oświadczenie ze 
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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/ 
 http://gus.ezamawiajacy.pl. 

9.2 Szczegóły dotyczące złożenia oświadczenia JEDZ określone zostały w pkt. 2.15.3) SIWZ. 
9.3 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.  

9.4 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.  

9.5 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. 9.3 – 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, w sposób określony w pkt. 2.15.4) SIWZ. 

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 wrazz ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, 

4) 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, 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
http://gus.ezamawiajacy.pl/
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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 dostawy były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

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 6-7) – składa dokumenty, określone w pkt. 9.8 ppkt. 6) i 7). 
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 



 

16 

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 Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.8 – 9.11 składane są w oryginale w postaci 
dokumentów elektronicznych lub poświadczonych elektronicznie przez Wykonawcę za zgodność z 
oryginałem kopii – z zastrzeżeniem punktów 1.2 i 1.1.3) SIWZ.  

9.13 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. 

9.14 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 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 i 2018 r., poz. 1993).  

9.15 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.  

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

9.17 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 4 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. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: 
1. Platformy dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl,  
2. poczty elektronicznej.  

10.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawców korzystających z Platformy.  

10.3. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające komunikację pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą, w przypadku korzystania z Platformy, określone zostały poniżej: 

http://gus.ezamawiajacy.pl/
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1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 

2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji 

w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 
4) włączona obsługa JavaScript; 
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 

10.4. Dopuszczalna wielkość plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi do 75 MB.  
10.5. Dokumentacja przedmiotowego postępowania została opublikowana na: 

1) stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi/ oraz 

2) na Platformie pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl 
W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania wykonawca po przejściu na ww. adres 
Platformy: 
a) do upływu terminu składania ofert przechodzi do zakładki „Lista ogłoszeń o postępowaniach”, 

wybiera zakładkę „Aktualne” i wyszukuje przedmiotowe postępowanie a następnie klikając  
w wiersz postępowania, przechodzi do obszaru postępowania. Wykonawca ma możliwość 
pobrania każdego dokumentu odrębnie po naciśnięciu na wybrany załącznik lub w formie 
skompresowanej paczki po zaznaczeniu wybranych dokumentów. 

b) po upływie terminu składania ofert przechodzi do zakładki „Lista ogłoszeń o postępowaniach”, 
wybiera zakładkę „Archiwalne”, wyszukuje przedmiotowe postępowanie, a następnie klikając  
w wiersz postępowania, przechodzi do obszaru postępowania. 

10.6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane 
są przez Wykonawcę za pośrednictwem: 
1) Platformy, po zalogowaniu się przez Wykonawcę na konto użytkownika, w zakładce 

„Korespondencja”.  
Wykonawcy, w celu bezproblemowej komunikacji z Zamawiającym na Platformie powinni przed 
upływem terminu składania ofert przystąpić do postępowania na Platformie poprzez 
funkcjonalność „Przystąp do postępowania” oraz posiadać założone konto w aplikacji Marketplanet 
OnePlace. Po przystąpieniu do postępowania Platforma przekieruje wykonawcę na stronę 
logowania się. W celu zalogowania się należy padać dane użytkownika: e-mail oraz hasło. W 
przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta użytkownika, wypełnia formularz rejestracyjny 
dostępny po kliknięciu funkcjonalności „Załóż konto za darmo”. Następnie Wykonawca postępuje 
zgodnie ze wskazówkami Marketplanet OnePlace, które otrzyma na wskazany w formularzu 
rejestracyjnym adres e-mail. Założenie konta Wykonawcy w aplikacji Marketplanet OnePlace 
wymaga akceptacji „Regulaminu korzystania z Marketplanet OnePlace”. 

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazane w pkt. 10.14 adresy e-mail. Sposób 
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 
elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

10.7. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem  
o wyjaśnienie treści SIWZ w formie i trybie opisanym w pkt. 10.1 SIWZ. W przypadku, jeżeli dla wniosku  
o wyjaśnienie treści SIWZ, przyjętą przez Wykonawcę formą komunikacji będzie Platforma, wykonawca 
korzysta z funkcjonalności „Zadaj pytanie” (opcja ta nie wymaga logowania się do Platformy). W celu 
zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca po wejściu na stronę dotyczącą postępowania klika 
lewym przyciskiem myszy opcję „Zadaj pytanie”, co powoduje otwarcie okna, w którym należy 
uzupełnić pola oznaczone czerwoną gwiazdką: adres e-mail i nazwa podmiotu pytającego, temat i treść 
pytania. Platforma umożliwia również załączenie pliku. Po wypełnieniu wskazanych pól wraz z 

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
http://gus.ezamawiajacy.pl/
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wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika „Potwierdź”. Wykonawca uzyskuje 
potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy przesłany na podany adres e-mail 
"Pytanie wysłane". W przypadku wykonawców zalogowanych na Platformie przesłanie pytania możliwe 
jest poprzez zakładkę „Pytania i odpowiedzi” dostępną po przejściu do postępowania. 

10.8. 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.  

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

publiczne/przetargi/, 
2) na Platformie w sekcji „Pytania i odpowiedzi” oraz będzie widoczna dla zalogowanych wykonawców, 

którzy przystąpili do postępowania w zakładce „Korespondencja”.  
10.10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom oraz 
zamieści: 
1) na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniono SIWZ, 
2) na Platformie. 

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

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

10.13. We wszelkiej korespondencji związanej z postępowaniem należy posługiwać się numerem ogłoszenia 
2020/S 004-004849 z dnia 7-01-2020 r. lub numerem ogłoszenia nadanym przez Zamawiającego 
53/ST/PDS/POPC/PN/2019. 

10.14. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
1) Agnieszka Jagoda, tel.: +48 22 608 35 39, e-mail: a.jagoda@stat.gov.pl, 
2) Bartosz Wielądek, tel.: + 48 22 449 41 22, e-mail: b.wieladek@stat.gov.pl, 
3) Marzena Brzychcy, +48 22 608 36 00, e-mail: m.brzychcy@stat.gov.pl. 

10.15. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek – piątek: 8:15 – 16:15. 
10.16. 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. 

10.17. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za 
dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego 
terminu. 

10.18. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych przez Strony 
przyjmuje się datę i godzinę ich: 
1) wczytania na Platformie, 
2) wpływu na adresy e-mail osób wskazanych w pkt. 10.14.  

10.19. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający 
domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego za pośrednictwem Platformy na konto 
wykonawcy, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

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 695.000,00 zł (słownie: 

sześćset dziewięćdziesiąt 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  

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
mailto:a.jagoda@stat.gov.pl
mailto:b.wieladek@stat.gov.pl
mailto:m.brzychcy@stat.gov.pl
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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: 53/ST/PDS/POPC/PN/2019”. 

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.   

11.7 Wraz z ofertą należy złożyć stosowne dokumenty: 
1) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, w przypadku jego wniesienia w jednej  

z form, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy, podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez wystawcę dokumentu,  

2) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu oryginał lub elektronicznie poświadczona za zgodność 
z oryginałem kopia dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego). 

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.  



 

20 

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 najkorzystnie jsza.  

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
13.1 Złożenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymaga zalogowania się 

wykonawcy na Platformie poprzez aplikację Marketplanet OnePlace http://oneplace.marketplanet.pl. 
Do złożenia oferty wystarczające jest założenie bezpłatnego konta BASIC. Instrukcja założenia konta 
zawarta jest na Platformie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. Założenie konta 
wykonawcy w aplikacji Marketplanet OnePlace wymaga akceptacji „Regulaminu korzystania z 
Marketplanet OnePlace”. 

13.2 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy.  
Po zalogowaniu na Platformie i przejściu do postępowania wykonawca przechodzi do zakładki „Oferty”. 
Następnie wykonawca wypełnia poszczególne sekcje formularza elektronicznego oferty. Dokument 
JEDZ wykonawca zamieszcza w sekcji „załączniki JEDZ”. Wykonawca ma możliwość dodania 
dokumentów, oświadczeń, pełnomocnictw jako załączników. Wszystkie załączniki wykonawca podpisuje 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym poza Platformą. Załączenie dokumentów następuje poprzez 
polecenie „dodaj dokument” i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany. Wykonawca 
powinien opisać każdy załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. Wykonawca załączając 
dokument oznacza, czy stanowi „tajemnicę przedsiębiorstwa” lub czy jest dokumentem „Jawnym” – 
niestanowiącym tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Po uzupełnieniu niezbędnych pozycji i dodaniu załączników, 
wykonawca w celu złożenia oferty wybiera polecenie „Złóż ofertę/wniosek”. Następnie wykonawca 
potwierdza, że zapoznał się z dokumentami postępowania i chce złożyć ofertę. Potwierdzając chęć 
złożenia oferty wykonawca przechodzi do etapu podpisania oferty kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, na Platformie automatycznie uruchomi się aplikacja do złożenia podpisu, w tym 
momencie wykonawca ma także podgląd do treści swojej oferty. Naciśnięcie polecenia „podpisz” 
oznacza podpisanie oferty przez Wykonawcę. Wykonawca ma także możliwość podpisania oferty poza 
Platformą, w tym celu należy użyć polecenia „Wygeneruj raport” co umożliwi pobranie oferty na dysk. 
Użycie polecenia „Zapisz” umożliwia zapisanie dotychczas uzupełnionych informacji i dodanych 
załączników, jedynie polecenie „Złóż ofertę/wniosek” prowadzi do skutecznego złożenia oferty w 
postępowaniu. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona 
poprawie”. 
O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 
Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go 
usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń". Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, 
dlatego też nie jest ona widoczna do momentu automatycznego odszyfrowania ich przez System po 
upływie terminu otwarcia ofert. 
 

UWAGA! Złożenie oferty wraz z dokumentami w postaci elektronicznej zapisanej 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.  

 
13.3 Za datę złożenia oferty, przyjmuje się datę i godzinę jej wczytania na Platformie. Oznaczenie czasu 

odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu 
lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu 
Miar. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, 
jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. 

http://oneplace.marketplanet.pl/
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13.4 Możliwość otwarcia plików zawierających ofertę i formularz JEDZ dostępna jest dopiero po upływie 
terminu składania ofert. 

13.5 Termin składania ofert upływa w dniu 20 marca 2020 r. o godz. 10:00. 
13.6 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez wykonawcę oferty po terminie składania 

ofert określonym w pkt. 13.5 oraz za złożenie oferty w innej niż określona w pkt. 13.1 formie. 
13.7 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 294, w dniu, w którym upływa termin 

składania ofert, o godz. 10:30. 
13.8 Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
13.9 Oferty będą otwierane w kolejności wpływu. 
13.10 W trakcie otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3-4 ustawy. 
13.11 Informacje z otwarcia ofert uwzględniające informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, 

Zamawiający zamieści niezwłocznie po otwarciu ofert na: 
1) stronie internetowej http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/, 
2) Platformie w zakładce „Dokumenty udostępnione” w folderze „Informacja z otwarcia ofert". Dostęp 

do informacji z otwarcia ofert nie wymaga logowania do systemu. 
13.12 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, o którym mowa  

w pkt 13.5, oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.  

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  Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia „K” 30% 
3) Kryterium nr 3 Kryterium społeczne „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 - Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia „K” – 30% 
1. W kryterium nr 2 punkty zostaną przyznane w wyniku oceny opracowanej przez Wykonawcę 

„Koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia” – dalej zwanej „Koncepcją”. 
2. Przygotowana Koncepcja musi spełniać następujące wymagania: 

1) Koncepcja zostanie przekazana w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz w wersji 
edytowalnej (np.: doc, docx). Przekazane wersje dokumentu Koncepcji muszą być tożsame co 
do zawartości.  

2) Koncepcja musi zostać przygotowana w języku polskim. Zamawiający dopuszcza, aby 
Koncepcja zawierała pojedyncze terminy specjalistyczne w języku obcym (np. „text mining”), 
w takim przypadku, wymagane jest, aby Wykonawca przedstawił propozycję przetłumaczenia 
ich na język polski. Dopuszczalne jest dodatkowe przestawianie rysunków/diagramów 
przedstawiających uszczegółowienie elementów Koncepcji opracowanych zgodnie 
z powszechnie znanymi metodykami modelowania systemów informatycznych (np. UML). 

3) Koncepcja musi zawierać szczegółowy opis wszystkich elementów Koncepcji wskazanych 
przez zamawiającego w pkt 5. 

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
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4) Wymagane jest zachowanie kolejności opisywanych elementów Koncepcji, zgodnie 
z kolejnością tych elementów określoną w pkt 5. 

5) Każda strona Koncepcji musi być ponumerowana. 
6) Zaleca się, aby Koncepcja zawierała spis treści oraz słownik stosowanych pojęć, w tym 

wykorzystanych terminów specjalistycznych w języku obcym. 
7) Liczba stron Koncepcji (wraz z ewentualnymi załącznikami) nie może być większa niż 50 stron 

tekstu formatu A4, z wyłączeniem stron przedstawiających schematy/tabele/rysunki. 
8) Koncepcja powinna być napisana czcionką Arial lub Calibri lub Times New Roman nie 

mniejszą niż 10 pkt, z zastosowaniem interlinii 12 pkt. Dopuszczalne jest odstępstwo od zasad 
przedstawionych w zdaniu pierwszym w przypadku rysunków/diagramów. 

3. W przypadku braku złożenia wraz z ofertą kompletnej (tj. zawierającej szczegółowy opis 
wszystkich elementów Koncepcji przedstawionych w pkt 5) Koncepcji, Zamawiający przyzna 0 
punktów w kryterium nr 2 – Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. W związku z przygotowaniem Koncepcji, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, udostępni 
elektroniczne wersje poniższych dokumentów: 

1) Dokumentacja powykonawcza Systemu Portal Geostatystyczny – Faza II; 
2) Dokumentacja powykonawcza Systemu ABM; 
3) Studium Wykonalności projektu Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie 

Informacyjnym Państwa (PDS); 
4) Plan zaangażowania użytkowników końcowych w prace związane z portalem PDS. 

5. Elementy Koncepcji podlegające ocenie oraz zasady przyznawania punktów w ramach oceny 
elementów: 

L.p. Element Koncepcji Maksymalna 
liczba 

punktów 

1 Koncepcja architektury systemu PDS, wraz z uzasadnieniem, że proponowana architektura 
zapewni spełnienie wymagań Zamawiającego przedstawionych w SIWZ. 
 
Zamawiający przyzna 3 punkty jeżeli Wykonawca opisze element w sposób wyczerpujący tzn. 
opisze: 
a) Koncepcję architektury z uwzględnieniem jej wielowarstwowości,  
b) Poszczególne podsystemy oraz powiązania między nimi,  
c) Składniki Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej oraz powiązania między nimi, 
d) Powiązania (wraz z opisem interfejsów) pomiędzy systemem PDS, a systemami 

zewnętrznymi wskazanymi w wymaganiach. 
 
Zamawiający przyzna 2 punkty jeżeli Wykonawca opisze element w sposób niewyczerpujący tzn. 
opisze: 
a) Koncepcję architektury z uwzględnieniem jej wielowarstwowości,   
b) Poszczególne podsystemy oraz powiązania między nimi,  
c) Składniki Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej, 
d) Powiązania pomiędzy systemem PDS, a systemami zewnętrznymi wskazanymi w 

wymaganiach. 
 
Zamawiający przyzna 1 punkt jeżeli Wykonawca opisze element, ale nie wszystkie jego punkty 
zostaną rozwinięte w sposób szczegółowy tzn. opisze: 
a) Koncepcję architektury z uwzględnieniem jej wielowarstwowości, 
b) Poszczególne podsystemy,  
c) Składniki Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej; 
d) Powiązania pomiędzy systemem PDS, a systemami zewnętrznymi wskazanymi w 

wymaganiach. 
 

3 
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L.p. Element Koncepcji Maksymalna 
liczba 

punktów 

Zamawiający przyzna 0 punktów jeżeli element zostanie opisany w sposób niezgodny z 
wymaganiami. 

2 Koncepcja łączenia danych użytkownika oraz jednostkowych danych statystycznych w celu 
wykonywania analiz udostępnianych przez System PDS. 
Zamawiający przyzna maksymalnie 3 punkty jeśli Wykonawca opisze koncepcję uwzględniającą: 

a) Wszystkie wymagane w ramach Zamówienia przypadki łączenia (zob. Załącznik nr 4 do 
Opisu przedmiotu zamówienia – Model dziedziny – 1.11. Funkcja łącząca) danych 
użytkownika oraz jednostkowych danych statystycznych w celu wykonywania analiz 
udostępnianych przez System PDS; 

b) Opis musi zawierać przykłady szczegółów połączeń danych użytkownika z 
jednostkowymi danymi statystycznymi Zamawiającego przedstawionymi w 
dokumentacji powykonawczej (wymienionej w ust. 2 pkt 4). 

 
Zamawiający przyzna 3 punkty jeżeli Wykonawca opisze element w sposób wyczerpujący tzn. 
opisze wszystkie przypadki łączenia danych użytkownika oraz jednostkowych danych 
statystycznych, wraz z opisem pól po których następuje łączenie i opisem funkcji, a także opisze 
przykładowe połączenia. 
 
Zamawiający przyzna 2 punkty jeżeli Wykonawca opisze element w sposób niewyczerpujący tzn. 
opisze przypadki łączenia danych użytkownika oraz jednostkowych danych statystycznych bez 
opisu pól po których następuje łączenie, ale opisze funkcje i przykładowe połączenia. 
 
Zamawiający przyzna 1 punkt jeżeli Wykonawca opisze element, ale nie wszystkie jego punkty 
zostaną rozwinięte w sposób szczegółowy tzn. opisze przypadki łączenia danych użytkownika 
oraz jednostkowych danych statystycznych bez opisu pól po których następuje łączenie, wymieni 
tylko funkcje i przykładowe połączenia. 
 
Zamawiający przyzna 0 punktów jeżeli element zostanie opisany w sposób niezgodny z 
wymaganiami. 

3 

3 Koncepcja generowania przez System PDS analiz statystycznych w „dynamicznych” siatkach 
podziału przestrzennego z uwzględnieniem jednostkowych danych statystycznych. 
Zamawiający przyzna maksymalnie 3 punkty jeśli Wykonawca opisze: 

a) Koncepcję metod generowania przez System PDS analiz statystycznych w 
„dynamicznych” siatkach podziału przestrzennego z uwzględnieniem jednostkowych 
danych statystycznych Zamawiającego przedstawionych w dokumentacji 
powykonawczej (wym. w ust. 2 pkt 4). 

b) Koncepcję zachowania pierwotnej i wtórnej tajemnicy statystycznej dla 
przedstawionych w Elemencie Koncepcji metod generowania analiz statystycznych w 
„dynamicznych” siatkach podziału przestrzennego. 

c) Koncepcję generowania w „dynamicznych” siatkach podziału przestrzennego analiz 
statystycznych, których przygotowanie wymaga użycia dużej ilości zasobów systemu 
(pamięć, obciążenie procesora). 

 

Zamawiający przyzna 3 punkty jeżeli Wykonawca opisze element w sposób wyczerpujący tzn. 
opisze: 
a.  koncepcję metod generowania przez System PDS analiz statystycznych w „dynamicznych” 

siatkach podziału przestrzennego z uwzględnieniem: jednostkowych danych statystycznych 
Zamawiającego przedstawionych w dokumentacji powykonawczej (wym. w ust. 2 pkt 4)  

b. w jaki sposób będzie zachowana pierwotna i wtórna tajemnica statystyczna dla 

3 
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L.p. Element Koncepcji Maksymalna 
liczba 

punktów 

przedstawionych metod wraz z podaniem co najmniej jednego przykładu  
c. rozwiązania optymalizujące generowanie w „dynamicznych” siatkach podziału 

przestrzennego analiz statystycznych, których przygotowanie wymaga użycia dużej ilości 
zasobów systemu (pamięć, obciążenie procesora), wpływ na wydajność systemu oraz 
mechanizmy administracyjnego definiowania minimalnych / maksymalnych wielkości 
zapytań 

 
Zamawiający przyzna 2 punkty jeżeli Wykonawca opisze element w sposób niewyczerpujący tzn. 
opisze: 
a.  koncepcję metod generowania przez System PDS analiz statystycznych w „dynamicznych” 

siatkach podziału przestrzennego z uwzględnieniem jednostkowych danych statystycznych 
Zamawiającego przedstawionych w dokumentacji powykonawczej (wym. w ust. 2 pkt 4) 

b. w jaki sposób zostanie zachowana pierwotna i wtórna tajemnica statystyczna dla 
przedstawionych metod  

c. generowanie w „dynamicznych” siatkach podziału przestrzennego analiz statystycznych, 
których przygotowanie wymaga użycia dużej ilości zasobów systemu (pamięć, obciążenie 
procesora), wpływ na wydajność systemu oraz mechanizmy administracyjnego definiowania 
minimalnych / maksymalnych wielkości zapytań 

 
Zamawiający przyzna 1 punkt jeżeli Wykonawca opisze element, ale nie wszystkie jego punkty 
zostaną rozwinięte w sposób szczegółowy tzn. opisze: 
a.  koncepcję metod generowania przez System PDS analiz statystycznych w „dynamicznych” 

siatkach podziału przestrzennego z uwzględnieniem jednostkowych danych statystycznych 
Zamawiającego przedstawionych w dokumentacji powykonawczej (wym. w ust. 2 pkt 4)  

b. ogólną koncepcję zachowania pierwotnej i wtórnej tajemnicy statystycznej dla 
przedstawionych metod,  

c. generowanie w „dynamicznych” siatkach podziału przestrzennego analiz statystycznych, 
których przygotowanie wymaga użycia dużej ilości zasobów systemu (pamięć, obciążenie 
procesora), wpływ na wydajność systemu. 

 
Zamawiający przyzna 0 punktów jeżeli element zostanie opisany w sposób niezgodny z 
wymaganiami. 

4 Koncepcja wyliczania przez System PDS geostatystycznych analiz eksploracyjnych. 
Zamawiający przyzna maksymalnie 3 punkty jeśli Wykonawca opisze: 

a) Koncepcję wszystkich, wymaganych w ramach Zamówienia, metod wyliczania 
geostatystycznych analiz eksploracyjnych (zob. Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu 
zamówienia – Model dziedziny – 1.16. Geostatystyczna analiza eksploracyjna) 
z uwzględnieniem jednostkowych danych statystycznych. Opis musi zawierać przykłady 
wyliczania geostatystycznych analiz eksploracyjnych dla danych statystycznych 
Zamawiającego przedstawionych w dokumentacji powykonawczej (wym. w ust. 2 pkt 4). 

b) Koncepcję zapewnienia zachowania pierwotnej i wtórnej tajemnicy statystycznej dla 
przedstawionych w Elemencie Koncepcji metod wyliczania geostatystycznych analiz 
eksploracyjnych. 

c) Koncepcję wyliczania geostatystycznych analiz eksploracyjnych, których przygotowanie 
wymaga użycia dużej ilości zasobów systemu (pamięć, obciążenie procesora). 

 
Zamawiający przyzna 3 punkty jeżeli Wykonawca opisze element w sposób wyczerpujący tzn. 
opisze koncepcję przygotowania wszystkich, wymaganych w ramach Zamówienia, 
geostatystycznych analiz eksploracyjnych z uwzględnieniem jednostkowych danych 
statystycznych, wraz z opisem przykładów takich analiz dla danych statystycznych 
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Zamawiającego przedstawionych w dokumentacji powykonawczej (wym. w ust. 2 pkt 4), opisem 
więcej niż dwóch metod zachowania pierwotnej i wtórnej tajemnicy statystycznej dla 
przedstawionych metod wyliczania geostatystycznych analiz eksploracyjnych oraz opisem więcej 
niż dwóch sposobów optymalizacji wyliczania geostatystycznych analiz eksploracyjnych, których 
przygotowanie wymaga użycia dużej ilości zasobów systemu.  
 
Zamawiający przyzna 2 punkty jeżeli Wykonawca opisze element w sposób niewyczerpujący tzn. 
opisze koncepcję przygotowania wszystkich, wymaganych w ramach Zamówienia, 
geostatystycznych analiz eksploracyjnych z uwzględnieniem jednostkowych danych 
statystycznych, wraz z opisem przykładów takich analiz dla danych statystycznych 
Zamawiającego przedstawionych w dokumentacji powykonawczej (wym. w ust. 2 pkt 4), opisem 
dwóch metod zachowania pierwotnej i wtórnej tajemnicy statystycznej dla przedstawionych 
metod wyliczania geostatystycznych analiz eksploracyjnych oraz opisem dwóch sposobów 
optymalizacji wyliczania geostatystycznych analiz eksploracyjnych, których przygotowanie 
wymaga użycia dużej ilości zasobów systemu.  
 
Zamawiający przyzna 1 punkt jeżeli Wykonawca opisze element, ale nie wszystkie jego punkty 
zostaną rozwinięte w sposób szczegółowy tzn. opisze koncepcję przygotowania wszystkich, 
wymaganych w ramach Zamówienia, geostatystycznych analiz eksploracyjnych 
z uwzględnieniem jednostkowych danych statystycznych, wraz z opisem przykładów takich 
analiz dla danych statystycznych Zamawiającego przedstawionych w dokumentacji 
powykonawczej (wym. w ust. 2 pkt 4), opisem jednej metody zachowania pierwotnej i wtórnej 
tajemnicy statystycznej dla przedstawionych metod wyliczania geostatystycznych analiz 
eksploracyjnych oraz opisem jednego sposobu optymalizacji wyliczania geostatystycznych 
analiz eksploracyjnych, których przygotowanie wymaga użycia dużej ilości zasobów systemu.  
 
Zamawiający przyzna 0 punktów jeżeli element zostanie opisany w sposób niezgodny z 
wymaganiami. 

5 Koncepcja konfiguracji mechanizmów wyszukiwania zaawansowanego w Systemie PDS. 
Zamawiający przyzna maksymalnie 3 punkty jeśli Wykonawca opisze: 

a) Koncepcję konfiguracji w Systemie PDS mechanizmów wyszukiwania zaawansowanego 
(zob. Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia – Model dziedziny – 
1.26. Konfiguracja wyszukiwania zaawansowanego, Załącznik nr 5 do Opisu przedmiotu 
zamówienia – Użytkownicy i funkcje systemu PDS – 4.5.3. Konfiguracja mechanizmów 
wyszukiwania zaawansowanego). Opis musi zawierać przykłady dla klas obiektów (zob. 
Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia – Model dziedziny – 1.26. Konfiguracja 
wyszukiwania zaawansowanego) uczestniczących w konfiguracji wyszukiwania 
zaawansowanego wraz ze wskazaniem relacji występujących pomiędzy nimi. 

b) Koncepcję wpływu eksploracyjnej analizy treści tekstowych (zob. Załącznik nr 4 do 
Opisu przedmiotu zamówienia – Model dziedziny – 1.18. Eksploracyjna analiza treści 
tekstowych) na usprawnienie konfiguracji mechanizmów wyszukiwania 
zaawansowanego. Opis musi zawierać przykłady mogące znaleźć zastosowanie w 
ramach US-05 tj. Usługi wspomagającej wzbogacanie treści własnych użytkownika o 
informacje i analizy geostatystyczne udostępniane przez Portal obrazujące możliwości 
usprawniania wyszukiwania zaawansowanego, w ramach rozwoju Systemu PDS - 
sukcesywnie, wraz ze wzrostem liczby udostępnianych analiz. 

Zamawiający przyzna 3 punkty jeżeli Wykonawca opisze element w sposób wyczerpujący tzn. 
opisze koncepcję konfiguracji w Systemie PDS mechanizmów wyszukiwania zaawansowanego, w 
tym metody text mining, NLP lub reguły w wyrażeniach regularnych do kategoryzacji 
dokumentów nieustrukturyzowanych, metody klasyfikacji dokumentów na podstawie 
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metadanych oraz metody pozyskiwania tych informacji z systemów źródłowych (wykorzystywane 
interfejsy i standardy) wraz z opisem przykładów dla klas obiektów uczestniczących w 
konfiguracji wyszukiwania zaawansowanego i relacji występujących pomiędzy nimi oraz opisze 
w jaki sposób eksploracyjna analiza treści tekstowych wpłynie na usprawnienie wyszukiwania 
zaawansowanego w Systemie PDS wraz z przykładami obrazującymi możliwości usprawniania 
wyszukiwania zaawansowanego, w ramach rozwoju Systemu PDS - sukcesywnie, wraz ze 
wzrostem liczby udostępnianych analiz. 
 
Zamawiający przyzna 2 punkty jeżeli Wykonawca opisze element w sposób niewyczerpujący tzn. 
opisze koncepcję konfiguracji w Systemie PDS mechanizmów wyszukiwania zaawansowanego, w 
tym metody text mining, NLP lub reguły w wyrażeniach regularnych do kategoryzacji 
dokumentów nieustrukturyzowanych oraz metody pozyskiwania metadanych z systemów 
źródłowych (wykorzystywane interfejsy i standardy) wraz z opisem przykładów dla klas obiektów 
uczestniczących w konfiguracji wyszukiwania zaawansowanego i relacji występujących 
pomiędzy nimi oraz opisze w jaki sposób eksploracyjna analiza treści tekstowych wpłynie na 
usprawnienie wyszukiwania zaawansowanego w Systemie PDS wraz z przykładami obrazującymi 
możliwości usprawniania wyszukiwania zaawansowanego, w ramach rozwoju Systemu PDS - 
sukcesywnie, wraz ze wzrostem liczby udostępnianych analiz. 
 
Zamawiający przyzna 1 punkt jeżeli Wykonawca opisze element, ale nie wszystkie jego punkty 
zostaną rozwinięte w sposób szczegółowy tzn. opisze koncepcję konfiguracji w Systemie PDS 
mechanizmów wyszukiwania zaawansowanego, w tym metody text mining, NLP lub reguły w 
wyrażeniach regularnych do kategoryzacji dokumentów nieustrukturyzowanych wraz z opisem 
przykładów dla klas obiektów uczestniczących w konfiguracji wyszukiwania zaawansowanego i 
relacji występujących pomiędzy nimi oraz opisze w jaki sposób eksploracyjna analiza treści 
tekstowych wpłynie na usprawnienie wyszukiwania zaawansowanego w Systemie PDS wraz z 
przykładami obrazującymi możliwości usprawniania wyszukiwania zaawansowanego, w ramach 
rozwoju Systemu PDS - sukcesywnie, wraz ze wzrostem liczby udostępnianych analiz. 
 
Zamawiający przyzna 0 punktów jeżeli element zostanie opisany w sposób niezgodny z 
wymaganiami. 

6 Koncepcja zarządzania zasobami Systemu PDS. 
 
Zamawiający przyzna 3 punkty jeżeli Wykonawca opisze element w sposób wyczerpujący tzn. 
opisze: 
a. Koncepcję przeglądania / wyszukiwania, wyboru / odczytu, utworzenia, modyfikacji (edycją) 

oraz usunięcia zasobu użytkownika (zob. Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia – 
Model dziedziny – 1.29. Zasoby użytkownika, Załącznik nr 5 do Opisu przedmiotu 
zamówienia – Użytkownicy i funkcje systemu PDS – 4.1.11. Zarządzanie zasobami 
użytkownika) przez Użytkownika zalogowanego. Opis musi uwzględniać przykłady dla co 
najmniej 7 rodzajów obiektów (w tym: Aplikacja mapowa, Kompozycja mapowa, Projekt 
analityczny PDS, Schemat procesu przetwarzania, Tabela z danymi tematycznymi 
użytkownika), które mogą być zasobami użytkownika. 

b. Koncepcję tworzenia grup, nadawania lub odbierania dostępu do zasobów użytkownika 
innym użytkownikom lub grupom użytkowników Systemu PDS, przez właściciela zasobu, z 
uwzględnieniem współdzielenia tych zasobów. 

c. Koncepcję zarządzania zasobami użytkowników PDS przez Administratora PDS. Opis musi 
uwzględniać przyznawanie Użytkownikom zalogowanym limitów zasobów Systemu PDS, 
czasowe zwiększanie / zmniejszanie przyznanych limitów (priorytetyzacja), usuwanie 
zasobów. 
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Zamawiający przyzna 2 punkty jeżeli Wykonawca opisze element w sposób niewyczerpujący tzn. 
opisze: 
a. Koncepcję przeglądania / wyszukiwania, wyboru / odczytu, utworzenia, modyfikacji (edycją) 

oraz usunięcia zasobu użytkownika (zob. Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia – 
Model dziedziny – 1.29. Zasoby użytkownika, Załącznik nr 5 do Opisu przedmiotu 
zamówienia – Użytkownicy i funkcje systemu PDS – 4.1.11. Zarządzanie zasobami 
użytkownika) przez Użytkownika zalogowanego. Opis musi uwzględniać przykłady dla 4 
rodzajów obiektów (w tym: Aplikacja mapowa, Projekt analityczny PDS, Schemat procesu 
przetwarzania, Tabela z danymi tematycznymi użytkownika), które mogą być zasobami 
użytkownika. 

b. Koncepcję tworzenia grup, nadawania lub odbierania dostępu do zasobów użytkownika 
innym użytkownikom lub grupom użytkowników Systemu PDS, przez właściciela zasobu, z 
uwzględnieniem współdzielenia tych zasobów. 

c. Koncepcję zarządzania zasobami użytkowników PDS przez Administratora PDS. Opis musi 
uwzględniać przyznawanie Użytkownikom zalogowanym limitów zasobów Systemu PDS, 
czasowe zwiększanie / zmniejszanie przyznanych limitów (priorytetyzacja), usuwanie 
zasobów. 

 
Zamawiający przyzna 1 punkt jeżeli Wykonawca opisze element, ale nie wszystkie jego punkty 
zostaną rozwinięte w sposób szczegółowy  tzn. opisze: 
a. Koncepcję przeglądania / wyszukiwania, wyboru / odczytu, utworzenia, modyfikacji (edycją) 

oraz usunięcia zasobu użytkownika (zob. Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia – 
Model dziedziny – 1.29. Zasoby użytkownika, Załącznik nr 5 do Opisu przedmiotu 
zamówienia – Użytkownicy i funkcje systemu PDS – 4.1.11. Zarządzanie zasobami 
użytkownika) przez Użytkownika zalogowanego. Opis musi uwzględniać przykłady dla 2 
rodzajów obiektów (w tym: Projekt analityczny PDS, Schemat procesu przetwarzania,), które 
mogą być zasobami użytkownika. 

b. Koncepcję tworzenia grup, nadawania lub odbierania dostępu do zasobów użytkownika 
innym użytkownikom lub grupom użytkowników Systemu PDS, przez właściciela zasobu, 

c. Koncepcję zarządzania zasobami użytkowników PDS przez Administratora PDS. Opis musi 
uwzględniać przyznawanie Użytkownikom zalogowanym limitów zasobów Systemu PDS, 
czasowe zwiększanie / zmniejszanie przyznanych limitów (priorytetyzacja), usuwanie 
zasobów. 

 
Zamawiający przyzna 0 punktów jeżeli element zostanie opisany w sposób niezgodny z 
wymaganiami. 

7 Koncepcja możliwości samodzielnej modyfikacji i rozwoju warstwy prezentacji Systemu PDS (tj. 
Systemu PORTAL, jak i Systemu PBA) obsługującej bezpośredni dialog z użytkownikiem (tj. 
osobą będącą tzw. Użytkownikiem Systemu PORTAL lub Operatorem PBA) realizowany poprzez 
przeglądarkę Internetową. 
Zamawiający przyzna maksymalnie 3 punkty jeśli Wykonawca opisze: 

a) Koncepcję możliwości modyfikacji przez Zamawiającego istniejących elementów 
graficznych interfejsu – m.in.: logo, obraz tła, rozmieszczenie elementów. 

b) Koncepcję możliwości dodania przez Zamawiającego własnej / nowej podstrony 
„webowej” wykorzystującej funkcjonalności oferowane przez System PORTAL. 

 
Zamawiający przyzna 3 punkty jeżeli Wykonawca opisze element w sposób wyczerpujący tzn. 
opisze: 
a. Koncepcję definiowania i edycji pasków narzędzi za pomocą dedykowanego graficznego 
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interfejsu;  
b. Koncepcję przenoszenia narzędzi pomiędzy paskami narzędzi za pomocą dedykowanego 

graficznego interfejsu;  
c. Koncepcję definiowania i edycji skrótów klawiaturowych za pomocą dedykowanego 

graficznego interfejsu; 
d. Koncepcję zarządzania elementami graficznymi tj. logo, obrazy tła, ikony za pomocą 

dedykowanego graficznego interfejsu; 
e. Koncepcję elastycznej modyfikacji położenia okien narzędziowych z uwzględnieniem ich 

zagnieżdżania w formie zakładek; 
f. Koncepcję przenoszenia elementów graficznego interfejsu w oknie aplikacji, w tym: ikon, 

pasków narzędzi, okien narzędziowych; 
g. Koncepcję zarządzania elementami graficznego interfejsu przez administratora z 

uwzględnieniem blokowania edycji niektórych elementów przez Użytkowników; 
h. Koncepcję tworzenia i edycji formatek wykorzystujących dane dostępne dla systemu; 
i. Koncepcję tworzenia i edycji ikon narzędzi; 
j. Koncepcję możliwości dodania przez Zamawiającego własnej / nowej podstrony „webowej” 

wykorzystującej funkcjonalności oferowane przez System PORTAL z uwzględnieniem 
wszystkich dostępnych dla systemu narzędzi i możliwości dowolnej edycji formatek 
narzędzi; 

 
Zamawiający przyzna 2 punkty jeżeli Wykonawca opisze element w sposób niewyczerpujący tzn. 
opisze: 
a. Koncepcję definiowania i edycji pasków narzędzi;  
b. Koncepcję przenoszenia narzędzi pomiędzy paskami narzędzi;  
c. Koncepcję definiowania i edycji skrótów klawiaturowych; 
d. Koncepcję zarządzania elementami graficznymi tj. logo, obrazy tła, ikony; 
e. Koncepcję elastycznej modyfikacji położenia okien narzędziowych z uwzględnieniem ich 

zagnieżdżania w formie zakładek; 
f. Koncepcję przenoszenia elementów graficznego interfejsu w oknie aplikacji, w tym: ikon, 

pasków narzędzi, okien narzędziowych; 
g. Koncepcję zarządzania elementami graficznego interfejsu przez administratora; 
h. Koncepcję tworzenia i edycji formatek wykorzystujących dane dostępne dla systemu; 
i. Koncepcję tworzenia i edycji ikon narzędzi; 
j. Koncepcję możliwości dodania przez Zamawiającego własnej / nowej podstrony „webowej” 

wykorzystującej funkcjonalności oferowane przez System PORTAL z uwzględnieniem 
wszystkich dostępnych dla systemu narzędzi; 

 
Zamawiający przyzna 1 punkt jeżeli Wykonawca opisze element, ale nie wszystkie jego punkty 
zostaną rozwinięte w sposób szczegółowy tzn. opisze: 
a. Koncepcję definiowania i edycji pasków narzędzi;  
b. Koncepcję przenoszenia narzędzi pomiędzy paskami narzędzi;  
c. Koncepcję zarządzania elementami graficznymi tj. logo, obrazy tła, ikony; 
d. Koncepcję przenoszenia elementów graficznego interfejsu w oknie aplikacji, w tym: ikon, 

pasków narzędzi, okien narzędziowych; 
e. Koncepcję zarządzania elementami graficznego interfejsu przez administratora; 
f. Koncepcję możliwości dodania przez Zamawiającego własnej / nowej podstrony „webowej” 

wykorzystującej funkcjonalności oferowane przez System PORTAL z uwzględnieniem 
niektórych dostępnych dla systemu narzędzi; 

 
Zamawiający przyzna 0 punktów jeżeli element zostanie opisany w sposób niezgodny z 
wymaganiami. 
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8 Koncepcja definiowania schematów przetwarzania w Systemie PDS (z wykorzystaniem edytora 
graficznego) budowanych z bloków reprezentujących w szczególności dostępne dla 
użytkownika funkcjonalności lub zasoby. 
 
Zamawiający przyzna 3 punkty jeżeli Wykonawca opisze element w sposób wyczerpujący tzn. 
opisze: 

a) Koncepcję tworzenia, modyfikowania oraz usuwania - za pomocą graficznego 
edytora - schematów procesu przetwarzania określających wykonywanie serii 
kroków obliczeniowych lub/i manipulacji danymi w Systemie PDS, 
uwzględniających w szczególności koncepcję tworzenia/ modyfikowania/ 
usuwania schematów przekształcenia, kroków schematu przekształcenia, 
schematów modeli predykcyjnych.  

b) Koncepcję parametryzowania/wprowadzania parametrów konfiguracyjnych 
dla poszczególnych składników projektu analitycznego PDS. 

 

Zamawiający przyzna 2 punkty jeżeli Wykonawca opisze element w sposób niewyczerpujący tzn. 
opisze: 

a) Koncepcję tworzenia, modyfikowania oraz usuwania - za pomocą graficznego 
edytora – schematów procesów przetwarzania określających wykonywanie 
serii kroków obliczeniowych lub/i manipulacji danymi w Systemie PDS, 
uwzględniających w szczególności koncepcję tworzenia/ modyfikowania/ 
usuwania  schematów przekształcenia. 

b) Koncepcję parametryzowania/wprowadzania parametrów konfiguracyjnych 
dla poszczególnych składników projektu analitycznego PDS. 

 
Zamawiający przyzna 1 punkt jeżeli Wykonawca opisze element, ale nie wszystkie jego punkty 
zostaną rozwinięte w sposób szczegółowy tzn. opisze: 

a) Koncepcję tworzenia, modyfikowania oraz usuwania - za pomocą graficznego 
edytora - schematów procesów przetwarzania. 

c) Koncepcję parametryzowania/wprowadzania parametrów konfiguracyjnych 
dla poszczególnych składników projektu analitycznego PDS. 

 
Zamawiający przyzna 0 punktów jeżeli element nie zostanie opisany lub zostanie opisany w 
sposób niezgodny z wymaganiami. 

3 

9 Koncepcja otwartości (dla Zamawiającego) środowiska przetwarzanych danych Systemu PDS. 
 

Zamawiający przyzna 3 punkty jeżeli Wykonawca opisze element w sposób wyczerpujący tzn. 
opisze: 
a) Koncepcję możliwości dodawania przez Zamawiającego do zasobów Systemu PDS nowych 

tabel z danymi i opisywania ich metadanymi tak, aby tabele te mogły być wykorzystywane 
przez użytkowników w nowotworzonych schematach procesów przetwarzania. 

b) Koncepcję możliwości dodawania przez Zamawiającego do zasobów Systemu PDS nowych 
baz danych i opisywania ich metadanymi tak, aby bazy te mogły być wykorzystywane przez 
użytkowników w nowotworzonych schematach procesów przetwarzania. 

 

Zamawiający przyzna 2 punkty jeżeli Wykonawca opisze element w sposób niewyczerpujący tzn. 
opisze: 
a) Koncepcję możliwości dodawania przez Zamawiającego do zasobów Systemu PDS nowych 

tabel z danymi i opisywania ich metadanymi tak, aby tabele te mogły być wykorzystywane 

3 
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L.p. Element Koncepcji Maksymalna 
liczba 

punktów 

przez użytkowników w nowotworzonych schematach procesów przetwarzania. 
b) Koncepcję możliwości dodawania przez Zamawiającego do zasobów Systemu PDS nowych 

baz danych tak, aby bazy te mogły być wykorzystywane przez użytkowników 
w nowotworzonych schematach procesów przetwarzania. 

 
Zamawiający przyzna 1 punkt jeżeli Wykonawca opisze element, ale nie wszystkie jego punkty 
zostaną rozwinięte w sposób szczegółowy tzn. opisze: 
a) Koncepcję możliwości dodawania przez Zamawiającego do zasobów Systemu PDS nowych 

tabel z danymi tak,  aby tabele te mogły być wykorzystywane przez użytkowników 
w nowotworzonych schematach procesów przetwarzania. 

b) Koncepcję możliwości dodawania przez Zamawiającego do zasobów Systemu PDS nowych 
baz danych tak, aby bazy te mogły być wykorzystywane przez użytkowników 
w nowotworzonych schematach procesów przetwarzania. 

 
Zamawiający przyzna 0 punktów jeżeli element zostanie opisany w sposób niezgodny z 
wymaganiami. 

10 Koncepcja zaangażowania użytkowników w tworzenie Systemu PDS – przedstawianie koncepcji 
implementacji projektowania zorientowanego na użytkownikach (ang. User-Centered Design, 
UCD) w ramach prac związanych z realizacją Systemu PDS. 
Zamawiający przyzna maksymalnie 3 punkty jeśli Wykonawca przedstawi propozycję planu 
procesu angażowania użytkowników w trakcie procesu tworzenia interfejsu. 
 
Zamawiający przyzna 3 punkty jeżeli Wykonawca opisze element w sposób wyczerpujący tzn. 
opisze użytkowników, przedstawi szczegółowy plan zaangażowania użytkowników w tworzenie 
Systemu PDS oraz wypisze zadania, w których planuje zaangażować użytkowników. 
 
Zamawiający przyzna 2 punkty jeżeli Wykonawca opisze element w sposób niewyczerpujący tzn. 
opisze użytkowników, przedstawi ogólny plan zaangażowania użytkowników w tworzenie 
Systemu PDS oraz wypisze zadania, w których planuje zaangażować użytkowników. 
 
Zamawiający przyzna 1 punkt jeżeli Wykonawca opisze element, ale nie wszystkie jego punkty 
zostaną rozwinięte w sposób szczegółowy tzn. opisze użytkowników oraz przedstawi ogólny plan 
zaangażowania użytkowników w tworzenie Systemu PDS. 
 
Zamawiający przyzna 0 punktów jeżeli element zostanie opisany w sposób niezgodny z 
wymaganiami. 

3 

 Ocena Koncepcji maksymalnie: 30 

 
 

6. Zamawiający zastrzega, że punkty zostaną przyznane jedynie za treści poprawne merytorycznie, 
spójne z pozostałymi elementami i zgodne z zakresem elementu Koncepcji. 

7. Każdy z merytorycznych członków Komisji, oceniający daną Koncepcje może przyznać każdemu 
z Elementów Koncepcji maksymalnie 3 pkt, zgodnie z poniższymi zasadami: 
1) w przypadku, gdy element Koncepcji zostanie opisany w sposób niezgodny z wymaganiami – 

przyznane zostanie 0 punktów,  
2) w przypadku, gdy element koncepcji zostanie opisany zgodnie z wymaganiami, ale nie 

wszystkie jego punkty zostaną rozwinięte w sposób szczegółowy i wyczerpujący – przyznany 
zostanie 1 punkt, 
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3) w przypadku, gdy wszystkie punkty elementu koncepcji zostaną opisane zgodnie z 
wymaganiami, w sposób szczegółowy ale niewyczerpujący tematu/zagadnienia - przyznane 
zostaną 2 punkty, 

4) w przypadku, gdy element koncepcji zostanie opisany zgodnie z wymaganiami, w sposób 
szczegółowy i wyczerpujący - przyznane zostaną 3 punkty. 

8. Łączna liczba punktów, które oceniana Koncepcja uzyskała w ocenie punktowej obliczona 
zostanie zgodnie z następującymi zasadami: 

1) Każda ze złożonych Koncepcji będzie podlegała ocenie w 10 wskazanych w pkt 5. Elementach 
Koncepcji. 

2) Każda Koncepcja przed przekazaniem do oceny zostanie zanonimizowana, tzn. każda 
Koncepcja opatrzona zostanie numerem i nie będzie zawierać nazwy Wykonawcy, który daną 
Koncepcję przygotował. 

3) Oceny dokonywać będzie nie mniej niż 5 i nie więcej niż 9 członków merytorycznych Komisji, 
z zastrzeżeniem, że liczba członków oceniających każdą z Koncepcji będzie taka sama. 

4) Każdy z merytorycznych członków Komisji oceniający poszczególną ofertę przyzna punkty dla 
każdego z 10 wskazanych w pkt 5 elementów Koncepcji, wpisując je w Arkusz oceny Oferty  
w kryterium nr 2 - Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia „K”. Przyznane punkty zostaną 
zsumowane. Wzór Arkusza stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. 

5) Liczbę punktów, które dana Koncepcja otrzymała w ocenie punktowej w ramach Kryterium nr 
2, stanowić będzie średnia punktów obliczona jako iloraz łącznej liczby punktów przyznanych 
Koncepcji przez wszystkich oceniających członków Komisji oraz liczby członków dokonujących 
oceny.  

 
3) Kryterium nr 3 – Kryterium społeczne „S” – 10% 

1. Zamawiający przyzna punkty w Kryterium nr 3 w zależności od deklaracji Wykonawcy w zakresie 
zatrudnienia do wykonywania czynności administracyjnych związanych z realizacją zamówienia, 
osoby/osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wymiarze ½ 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.  

2. Punkty w Kryterium nr 3 przyznane zostaną w sposób następujący: 
1) Za brak zadeklarowania przez Wykonawcę w ofercie, zatrudnienia osoby/osób z 

orzeczonym stopniem niepełnosprawności, Wykonawca otrzyma - 0 pkt  
2) Za zadeklarowanie przez Wykonawcę w ofercie, zatrudnienia 1 osoby z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności, Wykonawca otrzyma  - 5 pkt; 
3) Za zadeklarowanie przez Wykonawcę w ofercie, zatrudnienia 2 osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności, Wykonawca otrzyma  - 10 pkt. 
 

UWAGA: 
W przypadku, jeżeli w Kryterium nr 3, Wykonawca nie dokona wyboru żadnej ze wskazanych przez 
Zamawiającego opcji, Zamawiający przyzna w danym kryterium 0 pkt. 
W przypadku, jeżeli w Kryterium nr 3 Wykonawca dokona wyboru więcej niż jednej ze wskazanych przez 
Zamawiającego opcji, Zamawiający przyzna najniższą liczbę punktów, możliwą spośród wybranych przez 
Wykonawcę i poprawi ofertę Wykonawcy w ww. zakresie, jako inną omyłkę określoną w art. 87 ust. 2 pkt 3. 
Ustawy. 
 

14.2 Za ofertę najkorzystniejszą, uznana zostanie oferta, która uzyskała najwyższą sumaryczną liczbę punktów 
za wszystkie kryteria według następującego wzoru: 

P = C + K + S  
Przyznane punkty będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku albo z większą dokładnością 
umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty. 

15. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 
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15.1 Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, które wynikają 
wprost z załączonego Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 SIWZ wraz z załącznikami) oraz 
sposobu jego realizacji zawartego we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. W cenie należy 
uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia w tym: koszty dostawy 
licencji oprogramowania, koszty udzielenia Zamawiającemu niewyłącznych licencji, sublicencji, albo 
przeniesienie ich od podmiotu, któremu przysługują do nich majątkowe prawa autorskie, przeniesienia 
na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, koszty świadczenia nadzoru autorskiego i asysty 
technicznej, koszty gwarancji, świadczenia usług gwarancyjnych w okresie gwarancji, w tym koszty 
wsparcia technicznego oraz koszty transportu, podróży, opłat i podatków łącznie z podatkiem VAT, w 
przypadku jeżeli nie zachodzą przesłanki wynikające z art. 2  ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

15.2 Sposób obliczenia ceny określony jest w formularzu cenowym FC stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 
15.3 Cena oferty musi zawierać wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego. 
15.4 Cenę oferty netto, brutto oraz wartość podatku VAT, należy podać cyframi i słownie. 
15.5 Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do setnych części złotego (do jednego 

grosza). 
15.6 Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w Formularzu 

ofertowym FO stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 
15.7 Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 
15.8 Mechanizm podzielonej płatności „tzw. split payment” 

1) Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia w Ofercie oświadczenia, że numer rachunku 
rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie wystawiona w jego imieniu, będzie 
rachunkiem*/nie będzie rachunkiem*, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.   

2) Wykonawca oświadczy również, że podany numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, 
będzie taki sam jak w rejestrze podatników (biała lista). 

3) Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w pkt. 2, będzie 
rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe 
(Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT to: 
a) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za 
dokonanie płatności w terminie określonym w Umowie. 

b) Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 
bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty 
dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do 
zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata 
odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub jeżeli 
wynika to z innych przepisów prawa. 

15.9 Zamawiający informuje, że na podstawie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. poz. 2191) Zamawiający umożliwi Wykonawcom przesyłanie ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych, faktur korygujących i not księgowych za pośrednictwem platformy elektronicznego 
fakturowania. 
Usługi Platformy Elektronicznego Fakturowania są świadczone pod adresami: 
1. https://efaktura.gov.pl (Portal PEF), 
2. https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl (Broker PEFexpert) – obsługujący Zamawiającego, 
3.https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl (Broker Infinite) 
Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza przesyłania za pośrednictwem platformy elektronicznego 
fakturowania innych dokumentów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości  
i Technologii (zlecenia dostawy/zamówienia, awizo dostawy, potwierdzenia odbioru). 

https://efaktura.gov.pl/
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/
https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
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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. 
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: 53/ST/PDS/POPC/PN/2019”   

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. 



 

34 

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 zabezpieczenie należytego wykonania umowy, po potrąceniu 
ewentualnych roszczeń Zamawiającego, w następujący sposób: 
1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 

Umowy potwierdzonego podpisaniem Końcowego Protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym. 
2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

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 7 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 
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); 
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Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy, FC (wzór); 
Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz osób po stronie Zamawiającego; 
Załącznik nr 5 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór); 
Załącznik nr 6 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 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty); 
Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania Umowy 
53/ST/PDS/POPC/PN/2019; 

Załącznik nr 9 do SIWZ – Arkusz oceny oferty w Kryterium nr 2 - Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia 
„K”. 

 




