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Nr sp rawv: 8SC.271.1.2020

NK6W ZAMoWIENIA (SIWZ)
na wykonanie ustugi, Pn.:

SPECYFI KACJA ISTOTNYCH WARU

,,Semtis oprogramowonio

I,

-

osysto techniczna Systemu lnformotycznego SmoftSite"

NAZWA IADRES ZAMAWIAJACEGO

Miasto Biatystok
ul. Stonimska 1
15-950 Bialystok
Sprawq prowadzi:
Biuro ds. Smart City
ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok
Tel. +48 85 869 64 52
bsc@um.bialvstok.pl. www. bip.bia lvstok. pl
Osoby do kontakt6w:

w sprawach merytorycznych: Adam Turowski, tel. 85/ 869 62 4t,
tSor Nikitin, tel. 85/ 869 64 94
w sprawach proceduralnych: Joanna Pierikowska, tel. 85 869 69 32

przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 39 ustawy Pzp, o wartoici
n ieprzekraczajqcej kwoty okre(lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8
ustawy Pzp.

TRYB POSTEPOWANIA:

Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
(Dz. U. z 2O!9 r. po2.1843) zwana dalej ,,ustawq Pzp".

r. Prawo zam6wieri publicznych

Przewiduje siq mo2liwo(t stosowania procedury ,,odwr6conej" o kt6rej mowa
ust. 1 ustawy Pzp.

w arl.24

aa

Nie dopuszcza siq mo2liwo(ci sktadania ofert przy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej.
PRZEDMIOT ZAM6WIEruIE:

ilt.

1.

-

Przedmiotem zam6wienia jest serwis oprogramowania asysta techniczna Systemu
nformatycznego Sma rtsite.
Zam6wienie nale2y wykonai zgodnie z projektem umowy stanowiqcym Zalqcznik Nr 3
do SIWZ oraz opisem przedmiotu zam6wienia stanowiEcym Zalqcznik Nr 4 do SIWZ
Zamawiajqcy posiada kody lr6dlowe systemu Smartsite (dalej zwany jako ,,System
lnformatyczny" ), bqdqcego podstawq do dziatania platformy hostingowej witryn WWW
ZamawrajEcego, wdro2onego na podstawie umowy nr PN/36/O3/2-O|4 z dnia
I

2.
3.

str.

1

03.03.20L4 t., przez gI S.A., Al. Jana Pawla ll 23, 00-854 Warszawa, na: ,,Wykonanie,
dostawa, instalacjq, wdro2enie: Centrum Certyfikacji Wojew6dztwa podlaskiego, Single
Sign-On, Platformy Portalu lnformacyjnego Wrota Podlasia, Centrum Bezpieczenstwa,
Hosting BIP i WWW, Poczty w domenie Wrota podlasia, platformy e-Biznes Wr6t
Podlasia, Panelu Admin istracyjnego - wraz z integracjq narzqdzi ad ministracyjnych oraz
przeprowadzeniem szkole6".
NAZWA r KOD ZGODNTE ZE WSP6LNYM STOWNtK|EM ZAM6W|EN (CpV):
7225OOOO-2

72267000-4

-

uslugi w zakresie konserwacji iwsparcia technicznego
uslugi w zakresle konserwacji i napraw oprogramowania

lV.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA: od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2021 r.

v.

WARUNKT UDZtAtU W POSTIPOWAN|U:

O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai siq Wykonawry, kt6rry spetnlajQ warunki dotyczqce:

1) kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreSlonej dzia.lalnoici zawodowe.j,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w - nie dotyczy;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy;
3) zdolno(ci technicznej lub zawodowej - nie dotyczy.

VI.
1.

2.

PODSTAWYWYKLUCZENIA:

Z postepowania wyklucza siq Wykonawc6w w przypadkach okre6lonych w art. 24 ust. L
ustawy Pzp;
Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie aft.24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp.

vil.

w

CELU WSTEPNEGO pOTWtERDZENtA, 2E WYKONAWCA NtE PODLEGA WYKLUCZENTU

oRAZ SPELNIA WARUNKT UDZ|ALU

W

POSTEPOWAN|U, WYKONAWCA SKTADA

-

DO OFERTY:

Oiwiadczenie wstqpne Wykonawcy

vilt.

1.

2.

-

na lub wg Zalqcznika nr 2 do SIWZ.

WYKAZ OSwIADczEN LUB DoKUMENT6W, SKTADANYCH PRzEz WYKoNAWCE
w PoSTEPOWANtU, NA WEZWANIE ZAMAWIA,IACEGO, W CELU POTWIERDZENIA
oKollczNoscl, o KToRYCH MowA w ART. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp doWc oferty
ocenronel nalwYzel:
Wykonawca sklada:

- odpis z wtaSclwego rejestru lub z centralne; ewidencji i

informacji o dzialalnoici
gospodarczej, je2eli odrqbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
(w przypodku wykonowcy zorejestrowonego w polskim Krojowym Rejestrze Sqdowym
lub polskiej Centrolnej Ewidencji i lnformacji o Dzialolnoici Gospodarczej, Zamawiojqcy
dlo potwierdzenio broku podstow wykluczenio no podstawie aft. 24 ust. 5 pkt 1 ustowy Pzp,
skonysto z dokument6w znojdujqcych siQ w ogdlnie dostqpnych bozoch donych).
Dokumenty podmiot6w zagranicznych:
1) Je2eli wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 1 sktada

-

str.2

2)

dokument lub dokumenty wystawione w kraiu, w kt6rym wykonawca ma siedzibQ
lub miejsce zamieszkania, potwierdzaiace, ie nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogtoszono upadto(ci - wystawiony nie wcze6niej ni2 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert,
Je2eli w kra.ju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje siq dokument6w,
o kt6rych mowa powy2ej, zastqpuje siq je dokumentem, zawierajacym odpowiednio
oiwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o6wiadczenie osoby, kt6rej dokument miat dotyczyi, ztoione przed
notariuszem lub przed organem sqdowym, administracyjnym albo organem samorzqdu
zawodowego lub gospodarczego wta6ciwym ze wzglqdu na siedzibq lub mieisce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tei osoby - wystawionym nie
wcze6niej ni2 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

przypadku wqtpliwoici co do treSci dokumentu zto2onego przez wykonawcq,
ZamawiajAcy mo2e zwr6cii siq do wta(ciwych organ6w odpowiednio kraiu, w kt6rym
wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
kt6rej dokument dotyczy, o udzielenie niezbqdnych informacji dotyczqcych tego
dokumentu.

W

IX.

WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW, SKTADANYCH PRZEZ WYKONAWCE
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI , O KTdRYCH
MOWA W ART. 25 ust. l pkt 1 ustawy Pzp- nie dotyczy.

X.

WYKAZ OSWADCZE( LUB DOKUMENToW SKTADANYCH PRZEZ WYKONAWCE
NAWEZWA NIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI O KT6RYCH
MOWA W ART.25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp

XI

1.

-

-

nie dotyczy.

niewymienione w rozdzialach Vll - X.
udzielenie zam6wienia,
W orzvp adku wvkonawc6w wsp 6lnie ubiesaiacvch sie
w celu potwierdzenia,2e nie podlegajq oni wykluczeniu z udziatu w postqpowaniu:
1) o6wiadczenie wstqpne wykonawcy (na lu b zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do SIWZ) -sklada
ka2dv z wykonawc6w - do ofe rty;
2) dokument, o kt6rym mowa w Rozdz. Vlll pkt 1 SIWZ sklada ka2dv z wvkonawc6w
na wezwanie zamawiajqcego (ot'erto oceniono noiwyiei);
udzielenie
Wykonawca (w przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq
zam6wienia ka2dv z wvkonawcow ), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiajqcemu o6wiadczenie
o prrynale2nosci lub braku przynaleino3ci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, kt6rzy zto2yli oferty w tym
postepowaniu na lub wg Zatqcznika nr 5 do SIWZ.
W przypadku przynale2no6ci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mo2e zlo2yi wraz
z oiwiadczeniem dokumenty bqdZ informacje potwierdzajace, 2e powiqzania z innym
wykonawcq nie prowadzq do zakt6cenia konkurencji w postepowaniu.
INNE DOKUMENTY

o

-

1.

2.

XII.

o

PODWYKONAWCY

str.3

Zamawiajqcy iqda wskazania przez wykonawcq czqdci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierza
powierzyi podwykonawcom i podania przez wykonawcq firm podwykonawc6w.

xilr.
1.

spos6B poRozuMtEWANtA stE ZAMAW|A.|ACEGO Z WyKONAWCAMT:
W postQpowaniu udzielenie zam6wienia komunikacja miqdzy Zamawiajqcym
a Wykonawcami odbywa siq za po6rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiScie, za po6rednictwem
posiarica, faksu lub drogq elektronicznq (mail):
adres do korespondencji:
Zamawiajacy: Urzqd Miejski w Bialymstoku, Biuro ds. Smart City,
ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok
adres poczty elektronicznej e-mail: bsc@um.bialystok.pl
Je2eli Zamawiajqcy lub Wykonawca przekazujq o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogq elektronicznq, ka2da ze stron na 2qdanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Wykonawca mo2e zwracai siq do Zamawiajqcego o wyjadnienia dotyczqce tresci SIWZ.
Zamawiajqcy zgodnie z art. 38 ust. pkt 3 ustawy Pzp, udzieli wyja6nieri nie p6lniej
ni2 na 2 dni przed upiywem terminu skladania ofert pod warunkiem, 2e zapytanie wptynqto
do Zamawiajqcego nie p6lniej ni2 do korica dnia, w kt6rym uptywa polowa wyznaczonego
terminu skladania ofert. Tre(i zapytai wraz z wyja6nieniami Zamawiajqcy przeka2e
Wykonawcom, kt6rzy zto2yli zapytania do SIWZ, bez ujawniania ir6dla zapytania i zamie6ci
na stron ie internetowej http://bi p. bialystok.pl
W uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu skladania ofert, Zamawiajqcy moie
zmienii treii SIWZ. Dokonanq zmianQ tre(ci SIWZ udostepnia siq na stronie internetowej.

o

-

2.

3.

4.
XIV

l

WYMAGAN|A DOTYCZACE WADTUM

Oferta musi byi zabezpieczona wadium o warto6ci: 2 6@p0 zl.
2. Wadium mo2e byi wniesione w nastqpujqcych formach:
1) pieniqdzu,
2) porqczeniach bankowych lub porqczeniach sp6ldzielczej kasy oszczqdnoSciowokredytowej, z tym 2e porqczenie kasy jest zawsze poreczeniem pieniqznym,
gwarancjach
3
bankowych,
4 gwarancjach ubezpieczeniowych,
5 porqczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskie.i Agencji Rozwoju Przedsiqbiorczo6ci.
3. Wadium wnoszone w formie pieniq2nej nale2y wplacii PRZELEWEM na rachunek bankowy
Zamawiajqcego w Banku Pekao S.A. nr 37 7240 521111110010 3553 7299, a dow6d wptaty
wadium nale2y doiqczyi
oferty.
tytule wpiaty nale2y wpisai
1.

do

4.

5.

,,Wadi

u

m

-

BSC. 27

W

L.L.2O2O"

Wadium wnoszone w pozostaiych formach mo2na zto2yi w kasie Urzqdu Miejskiego,
ul. Sionimska 1, pok.21 (oryginat), a potwierdzenie wraz z kopiq zlo2onego dokumentu
nale2y zalQczyi do oferty lub oryginal wadium zalqczyi do oferty (luzem) kopiq wadium
wpiqi do oferty.
Wadium wnosi siq pzed uptywem terminu sktadania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium
w pieniqdzu Zamawiajacy uwa2a wadium, kt6re w tym terminie znajdzie sie
na koncie wskazanym powy2ej W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji
(lub porqczeri) powinna ona obe.jmowai pelny okres zwiQzania ofertE.

str.4

Zamawiaj4cy odrzuci ofertq .ie2eli wadium nie zostato wniesione lub zostalo wniesione
w spos6b nieprawidlowY.
7. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewa2nieniu postqpowania, z wyjQtkiem wykonawcy, kt6rego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust.4a ustawy Pzp.
8. Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystn iejsza, Zamawiajqcy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zam6wienia publicznego.
g. zamawiajEcy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek wykonawcy, kt6ry wycofal ofertq
przed uptywem terminu sktadania ofert.
10. Zamawiajqcy 2qda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcq, kt6remu zwr6cono
wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, je2eli w wyniku rozstrzygniQcia odwolanla
jego oferta zostala wybrana lako najkorzystnie.jsza. wykonawca wnosi wadium w terminie

6.

okreilonym przez Zamawiajqcego.
11. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je2eli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o kt6rym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przYczyn le2Ecych
po jego stronie, nie zlo2yl o(wiadczeh lub dokument6w potwierdzajqcych okolicznoici,
o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oiwiadczenia, o kt6rym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp, pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omylki, o kt6rej
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowato brak mo2liwo6ci wybrania oferty
zto2onej przez wykonawcq jako najkorzystniejszej.
12. ZamawiajEcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je2eli wykonawca, kt6rego oferta
zostala wybrana:

1)
2)

odm6wit podpisania umowy na warunkach okre6lonych w ofercie,
zawarcie umowy stato sie niemo2liwe 2 przYczYn le2qcych po stronie wykonawcy.

XV.
1.
2.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Wykonawca jest zwiQzany ofertq do uptywu terminu, kt6ry trwa 30 dni.
Bieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna siq wraz z uptywem terminu skladania

XVI. OPIS SPOSOBU PRAGOTOWANIA
1. Dokumenty zawarte w ofercie:

ofert

OFERT.

1)

2.
3.
4.

5.
6.

formularz ofertowy (na lub wg ZalEcznika nr 1do SIWZ),
2) pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajEcy uprawnienie do podpisania oferty,
3) o6wiadczenie wstepne Wykonawcy (na lub wg Zatqcznika nr 2 do SIWZ),
a) dow6d wniesienia wadium,
Wykonawcy muszq przedstawii tre(6 oferty odpowiadajqc4 tre6ci SIWZ.
Wykonawca ma prawo zto2yi tylko jednq ofertq.
Oferta powinna byi napisana w jqzyku polskim, czytelnA technikq oraz podpisana
przez osobq upowa2nionq do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i zaci4gania
zobowiqzari w wysoko(ci odpowiadajqcej cenie oferty.
Formularz ofertowy, oraz o6wiadczenie wstepne sktada siq pod rygorem niewaino(ci
w formie pisemnej opatrzone.i wlasnorqcznym podpisem.
Pelnomocnictwo (upowa2nienie) do podpisania oferty, powinno byi dolEczone do oferty,
o ile upowa2nienie nie wynika z innych dokument6w sktadanych w postqpowaniu.
Pelnomocnictwo powinno byi przedstawione w formie orvginalu lub notarialnie
Swiadczone ko

.

str.5

Dokumenty i o(wiadczenia sktadane przez Wykonawcq na wezwanle Zamawiajqcego
w celu potwierdzenia okoliczno6ci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, dotyczqce
Wykonawcy, oiwiadczenie o przynale2no(ci lub braku przynaleinoSci do tej samej grupy
kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp skiadane sq w oryginale
lub kopii podwiadczonej za zgodno5i z oryginalem.
8. Po6wiadczenia za zgodno5i z oryginaiem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy
wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego, w zakresie dokument6w lub
oiwiadczed, kt6re ka2dego z nich dotycz4.
9. Poiwiadczenie za zgodnoii z oryginalem nastepuje przez opatrzenie kopii dokumentu
lub kopii oiwiadczenia, sporzqdzonych w postaci papierowej, wlasnorqcznym podpisem.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekicie oferty muszq byi parafowane wtasnorgcznie
przez osobg podpisujqcq ofertq.

7.

11.

Ofertq nale2y zlo2yi

w

jednej kopercie oznakowanej nazwq Wykonawcy oraz

zaadresowanej i podpisanej w spos6b nastqpu.jacy:
Urzqd Miejski w Bialymstoku, Biuro ds. Smart City
ul. Slonimska 1, 15-950 Biatystok
Oferta w postqpowaniu na:
,,Serwis oprogramowania - asysta techniczna Systemu lnformatycznego Smartsite"
NrsprarryLBsc2T 7.7.2020
Nie

otwierai przed dniem: th.tltt6o.....2O2O r. do godz. 11:00

12. Wykonawca mo2e, przed upiywem terminu skladania ofert,

13. Oferty, oraz wszelkie oiwiadczenia

zmienii lub wycofai ofertq.
i zaiwiadczenia dolqczone do niej sq jawne w trybie

art. 96 ust.3 ustawy Pzp, z wyjqtkiem informacji stanowiqcych tajemnicq przedsiqbiorstwa

w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwe.l konkurencji, a Wykonawca skladajqc
ofertq zastrzegl w odniesieniu do tych informacji,2e nie mogE byi one udostqpnione
oraz wykazal, i2 zastrze2one informacje stanowia tajemnicq przedsigbiorstwa. lnformacje
zastrzeione powinny byi
spos6b trwaly oddzielone oznaczone ia ko czeli
nieiawna ofertv.

w

i

Uwaga:

Wykonawca zastrzegajEc tajemnice pnedsiQbiorstwa zobowiQzany jest wykazai,
tzn. udowodnii w zto2onej ofercie, i2 zastrze2one informacje stanowiQ tajemnice
przedsiqbiorstwa, np. poprzez zalaczenie pisemnego uzasadnienia, ewentualnie dowod6w.
Samo zabezpieczenie informacji poprzez wlo2enie do oddzielnej koperty i oznaczenie jako
czeii niejawna oferty nie jest wystarczajEce do uznania przez Zamawiajacego,
ie Wykonawca wykazat dzialania jakie podjql w celu zachowania poufno5ci.
14. Wykonawcy ponoszE wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem oferty.
15. Sktadanie ofert przez Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajecych siq o udzielenie zam6wienia
(dotyczy wsp6lnik6w sp6lki cywilnej oraz konsorcjum):
1) Wykonawcy mogE wsp6lnie ubiegai sig o zam6wienie publiczne. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
o udzielenie zam6wienia albo do reprezentowania w postqpowaniu izawarcia umowy
w sprawie zam6wienia publicznego (pelnomocnictwo nalery dolqcryC do oferty).

str.6

2)

Dokument petnomocnictwa okre(laiqcy jego zakres powinien byi przedlo2ony
w oryginale lub kopii potwierdzone.i za zgodno5i z oryginaiem przez notariusza
podpisany przez mocodawcq (osobq fizycznq lub osoby reprezentujqce osobq prawnq)'
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bqdq wylqcznie z podmiotem
wystQpu.jEcym jako reprezentant pozostalych - petnomocnikiem.
Wypetniaiac formularz ofertowy oraz inne dokumenty powolujQce siq na ,,Wykonawcq"
w miejscu,,nazwa i adres Wykonawcy" nale2y wpisai dane dotyczqce Wykonawc6w
wsp6lnie ubiegaiqcych siq o zam6wienie.
Wykonawcy ponoszA solidarnq odpowiedzialno6i za wykonanie umowy.
i

3)

4)
5)
xvil.
1.

2
3

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKIADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertq nale2y zto2yd w siedzibie ZamawiajQceso, tj.: Urzqd Miejski w Biatymstoku, Biuro
ds. Smart City, ul. Slonimska 1, 15-950 Biatystok (sekretariat), do dnia .113...' I .Q.k / zozo t.
do godz. 10 as. Dorgczenie oferty do innego miejsca ni2 wskazane nie iest r6wnoznaczne
ze zlo2eniem oferty w spos6b skuteczny. Oferty otrzymane przez Zamawiajqcego
po terminie zostanq zwr6cone.
Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie ZamawiajEceso, tj.: Uzqd Miejski w Biatymstoku, Biuro ds.
Smart City, ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok, w dniu .1.b... / .9.k. /2O2O r. o godz. 11m
Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert Zamawiajacy podaje kwotq przeznaczonq
na sfina nsowa

4

n

ie zam6wienia.

ofert podaje sig imiq inazwisko, nazwq (firmq) oraz adres (siedzibq)
Wykonawcy, kt6rego oferta jest otwierana, a tak2e informacje dotyczqce ceny oferty
Podczas otwarcia

oraz pozostatych kryteri6w oceny ofert.
5

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamieszcza na stronie internetowej
informacje o kt6rych mowa w pkt 4 oraz kwotq przeznaczonE na sfinansowanie
zam6wienia.

xvilt.
1-.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena oferty powinna obejmowad pelny zakres przedmiotu zam6wienia, okre(lony
w rozdziale I SIWZ iuwzglqdniai wszystkie koszty zwi4zane z wykonaniem przedmiotu
zam6wienia.

2

Cena oferty stanowii bqdzie ryczattowe

i

ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy

przedmiotu zam6wienia.
Cena ma by6 wyra2ona w ztotych polskich brutto z uwzglqdnieniem nale2nego podatku VAT.
Dla por6wnania ofert Zamawiajacy przyjmuje cene ofertowE brutto, okre6lonq
w form ularzu ofertowym.
W wyniku nieuwzglqdn ienia okolicznoici, kt6re mog4 wptynai na cenq przedmiotu
zam6wienia, Wykonawca ponosii bqdzie skutki btqd6w w ofercie. Wykonawca powinien
zapoznac sie z przedmiotem zam6wienia w celu skalkulowania ceny oferty z nale2ytq
za wykonanie

3

4
5

sta ra nno6ciq.

6

Je2eli zlo2ona zostanie oferta, kt6rej wyb6r prowadzii bqdzie do powstania
u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w
iustug, Zamawiajqcy w celu oceny takiej oferty dollczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towardw i ustug, kt6ry mialby obowiqzek rozliczy(., zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, sktadajqc ofertq, informuje ZamawiajEceSo, czy wyb6r oferty bqdzie
prowadzii do powstania u Zamawia.iqcego obowiqzku podatkowego, wskazu.iqc nazwq
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(rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub 6wiadczenie bqdzie prowadzii do jego
powstania, oraz wskazujqc ich wartoii bez kwoty podatku.
OPIS KRYTERIoW I SPOSOBU OCENY OFERT

XIX
1.

Przy wyborze

ofert ZamawiajEcy bqdzie sie kierowal nastepujEcymi kryteriami oceny ofert

i ich znaczeniem:

a)

cena oferty

- 60%, gdziel%=1pkt

Kryterlum ceny (Kc) bqdzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez
Wykonawcg na formularzu ofertowym. Liczba punkt6w w tym kryterium zostanie
obliczona na podstawie ponizszego wzoru:
Najni2sza oferowana cena brutto spoSr6d ofert nieodrzuconych

Kc =

-------

--:---

Cena brutto ocenianej oferty
Za kryterium.cena

X 60 pkt

oferty''oferta mo2e otrzymai maksymalnie 60 ph.

b) czas prrywr6cenia funkcjonowania systemu (rozwiqzanie lub obejScie blqdu)
od przyjqcia zgloszenia blqdu krytycznego - 20 %, gdzie 1 % = 7 pkt
Kryterium Kci bqdzie oceniane zgodnie z poni2szq tabelq.
Maksymalne dopuszczalny czas prrywr6cenia funkcjonowania systemu (rozwiqzanie lub
obejScie blqdu) od prryjecia zgloszenia blqdu krytycznego nie mo2e byi dlu2szy
nii 72 godzin.
Za skr6cenie

tego okresu, oferta otrzyma punkty zgodnie z poni2szymi wariantami

Czas przywr6cenia funkcjonowania

systemu
w ciqgu 12 godzin
przyjqcia
od
zgloszenia btqdu
w ciQgu 10 godzin
od przyjqcia zgioszenia btgdu
w ciqgu 8 godzin
przyjqcia
od
zgioszenia biqdu

Liczba punkt6w
0

10
20

Za kryterium,,czas pzywr6cenia funkcjonowania systemu (rozwiqzanie lub obejScie
btqdu) od ptzyjecia zgloszenia blqdu krytycznego" oferta mo2e otnymai makymalnie 20
pkt.

c)

czas przywr6cenia pelnej funkcjonalno6ci systemu (rozwiqzanie lub obej6cie btqdu) od

przyjqcia zgtoszenia blqdu powainego

-20%,

gdzie 1 % = 1

pkt

Kryterium Kcz bqdzie oceniane zgodnie z poni2szq tabelq.
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Maksymalne dopuszczalny czas przywr6cenia pelnej funkcjonalno6ci systemu
(rozwiqzanie lub obej5cie bledu) od pnyjecia zgtoszenia blqdu powainego nie mo2e
byi dtu2szy ni2 20 godzin.
Za skr6cenie

tego okresu, oferta otrzyma punkty zgodnie z poni2szymi wariantami:

Czas przywr6cenia funkcjonowania

Liczba punkt6w

sYstemu

w ciagu 20 godzin
od przyjqcia zgtoszenia btqdu
w ciqgu 16 godzin
przyjqcia
zgtoszen ia blgdu
od
w ciqgu 12 godzin
od przyjqcia zgloszen ia blqdu

0

10
20

Za kryterium ,.czas przywr6cenia petnej

funkcjonalnoSci systemu (rozwiqzanie
lub obejScie btqdu) od przyjqcia zgtoszenia blqdu powa2nego" oferta mo2e otrzymai
maksymalnie 20 pkt.

2.
3.
4.

liczba otrzymanych punkt6w bqdzie zaokrqglona

z

dokladno6ciq

do dw6ch

miejsc

po przecinku.
Za najkorzystniejsze zostanie uznana oferta, kt6ra uzyskala najwy2sza liczbq punkt6w
w ww. kryterium.
Je2eli nie bqdzie mo2na wybrai oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 2e dwie lub wiqcej
ofert bqdzie przedstawiato taki sam bilans ceny oraz pozostalych kryteri6w, ZamawiajEcy
spo(r6d tych ofert wybierze ofertq z ni2szq cena, awprzypadku gdy wykonawcy zto2yli
oferty w takiej samej cenie Zamawiajqcy wezwie do zto2enia dodatkowych ofert

-

5.

6.
7.
XX

cenowych.
W toku oceny ofert Zamawiajacy mo2e 2qdai od Wykonawcy wyjainieri dotyczqcych tre6ci
zto2onej oferty.
Wykonawcq,
Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miqdzy ZamawiajAcym
dotyczqcych zlo2onej oferty oraz, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 ustawv Pzp, dokonywanie
jakichkolwiek zmian w jej treici.
Zamawiajqcy poprawia w tek(cie oferty omytki na podstawie art. 87 ust.2 ustawy Pzp,
niezwlocznie zawiadamia.jEc o tym Wykonawcg, kt6rego oferta zostata poprawiona.

a

INFORMACJE O FORMALNOSCNCH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPETNIONE PO WYBORZE

W SPRAWIE ZAMoWIENIA PUBLICZNEGO.
Zamawiajacy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zam6wieri publicznych oraz SIWZ
i zostala oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Zamawiajqcy prze(le pocztq elektronicznq zawiadomienie o wyborze oferty wszystkim
Wykonawcom, ktdrzy ubiegali sie o zam6wienie.
ZamawiajQcy mo2e 2qdai od Wykonawcy, kt6rego oferta zostata wybrana umowy
regulujqcej wsp6tpracq podmiotdw wystqpu.iacych wsp6lnie.
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1

2
3
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WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZP|ECZEN|A NALEZYTEGO WYKONAN|A UMOWY

xxt.

-

nie dotyczy.

)cnr.

SRooru

ocunony

pRAWNU

1.

Srodki ochrony prawnej, przyslugujq Wykonawcy, a tak2e innemu podmiotowi, jeieli
ma lub mial interes w uzyskaniu zam6wienia oraz poni6sl lub mo2e ponieSi szkodq
wwyniku naruszenia przez Tamawiajqcego przepisdw ustawy, a wobec ogloszenia
o zam6wieniu oraz SIWZ przyslugujq r6wnie2 organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwolanie-zgodniezpzepisami art. 180-198 ustawy Pzp.
2.1. Odwolanie przysiuguje wytqcznie wobec czynno6ci:
1) okre6lenia warunk6w udzialu w postQpowaniu;
2) wykluczenia odwoiujqcego z postepowania o udzielenie zam6wienia;
3) odrzucenia oferty odwoiujqcego;
4) opisu przedmiotu zam6wienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
2.2. Odwolanie powinno wskazywai czynno(i lub zaniechanie czynno5ci ZamawiajEcego,
kt6rej zarzuca siq niezgodnoSi z przepisami ustawy Pzp, zawierai zwiQzie przedstawienie
zarzut6w, okre(lai 2qdanie oraz wskazywai okoliczno(ci faktyczne i prawne uzasadniaJQce
wniesienie odwolania.
2.3. Odwoianie wnosi siQ do Prezesa Krajowej lzby Odwoiawczej w formie pisemnej w postaci
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnorqcznym
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2.4. Odwolujqcy przesyla kopiq odwolania ZamawiajEcemu przed upiywem terminu do
wniesienia odwolania w taki spos6b, aby m6gl on zapoznai sie z jego treiciQ przed
upiywem tego terminu. Domniemywa siq, i2 ZamawiajEcy m6gt zapoznai siq z tre(ciq
odwolania przed uptywem terminu do jego wniesienia, je2eli przesianie jego kopii nastEpito

przed uptywem terminu do jego wniesienia przy u2yciu 6rodk6w

komunikac.ji

elektronicznej.
2.5. Terminy wniesienia odwolania

:

1) w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynno6ci ZamawiajQcego stanowiacej
podstawQ jego wniesienia - je2eli zostaty przeslane wspos6b okreilony w art. 180
ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - je2eli zostaly przeslane w inny
spos6b,

o

zam6wieniu oraz postanowiei specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia, wnosi siq w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia
w Biuletynie Zamdwied Publicznych lub specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia
na stronie internetowej,
3) wobec czynno(ci innych, ni2 okreilone w pkt 1 i 2 wnosi siQ w terminie 5 dni od dnia,
w kt6rym powziqto lub przy zachowaniu naleiytej starannoSci mo2na bylo powziqi
wiadomo6i o okolicznoiciach stanowiqcych podstawq jego wniesienia,
4) je2eli Zamawiajqcy nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwolanie wnosi siQ w terminie:
- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zam6wieri Publicznych og'toszenia

2) wobec tre6ci ogioszenia

-

o udzieleniu zam6wienia,
1 miesiqca od dnia zawarcia umowy, jeZeli Zamawiajacy nie zamieicii w Biuletynie
Zam6wied Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zam6wienia.
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2.6. Szczeg6towe zasady postqpowania po wniesieniu odwotania okre6lajq stosowne przepisy
Dziatu Vl Rozdzialu 2 ustawy PzP.

2.7. Wykonawca mo2e w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowai
Zamawiajqcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno(ci podjetej przez niego lub
zaniechania czynno(ci, do kt6rej jest zobowiEzany na podstawie ustawy, na kt6re nie
przystuguje odwolanie, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
3. Skarga do sqdu - zgodnie z przepisami art. 198a - 1989 ustawy Pzp
3.L, Na orzeczenie Krajowej lzby Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom postepowania
odwolawczego przystuguje skarga do sqdu.
3.2. Skarge wnosi siq do sqdu okrqgowego wla(ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiajacego. Skargq wnosi siq za poSrednictwem Prezesa lzby w terminie 7 dni od dnia
dorqczenla orzeczenia lzby, przesylajqc jednocze(nie je.j odpis przeciwnikowi skargi
zlo2enie skargi w plac6wce pocztowej operatora wyznaczone8o w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 201? r. - Prawo pocztowe jest r6wnoznaczne 2 jej wniesieniem
xxilt
1.

2

PROJEKT UMOWY

Wykonawca, kt6ry przedstawil najkorzystniejsza ofertq, bqdzie zobowiqzany do podpisania
umowy zgodnie z zalqczonym projektem umowy stanowiacym ZatAcznik nr 3 do SIWZ.
Zto2enie oferty jest r6wnowa2ne z petnq akceptacja umowy przez wykonawcq.

X{lV. ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA: Przedstawienia ofert wariantowych

rcry.
7.
2.

3.
4.
5.
6.

ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE:

Tawarcia umowy ramowej.

Zam6wieri polegajqcych na udzieleniu zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust.1 pkt 7
ustawy.
Rozliczeri w walutach obcych.
Aukcjielektronicznej.
Zwrotu koszt6w udziatu w postQpowaniu.
Wniesienia zabezpieczenia nale2ytegowykonania umowy.

XXVI.

Z

PRZEPISoW ROZPORZADZENIA
KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJACA
PARLAMENTU EUROPUSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R.
WSPRAWIE OCHRONY

OSOBOWYCH

I W

W ZWIAZKU ZPRZETWARZANIEM
SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPTYWU TAKICH

0568

FIZYCZNYCH

DANYCH
DANYCH

ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/454ruE

Zgodnie z art. 13 ust. 7i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z doia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przepiywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str' 1
z 2016, sprost. Dz. Urz. UE LLzl s.2 z 2Ol8 r.), dalej ,,RODO", informujq, 2e:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych .iest Prezydent Miasta w Biatymstoku,
ul. Slonimska 1, 15-950 Biatystok;
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogq Padstwo kontaktowai siq

inspektorem ochrony danych: Urzqd Miejski w Biaiymstoku,
15-950 Biatystok, tel.85 879 79 79, e-maii:bbi@um.bialvstok.pl;

z

ul.

Stonimska

1,
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3.

4.

Pani/Pana dane przetwarzane bqdq w celu przeprowadzenia zam6wienia publicznego
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RoDo, zgodnie z ustawq pzp oraz w celu zawarcia umowy
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
Pani/Pana dane osobowe bgdq przechowywane:
7l przez okres 4 lat od dnia zakoficzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
(je2eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania dokumentacji
obejmuje caty czas trwania umowy) - zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy pzp;
2l przez okres 5 lat liczonych od kofica roku, w kt6rym postqpowanie zostanie
zakodczone - w przypadku dokumentacji z postqpowania o udzielenie zam6wienia;
3) przez okres 10 lat liczonych od korica roku, w kt6rym umowa zostanie zrealizowana
w przypadku um6w zwartych w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia;
4) w przypadku postqpowari finansowanych ze Srodk6w unijnych przez czas trwania
projektu;

-

5.

Pani/Pana dane bqdq udostQpniane podmiotom, kt6rym udostepniona zostanie
dokumentacja postQpowania w oparciu o art. 8 oGz arl. 96 ust. 3 ustawy Pzp oraz
podmiotom, kt6rym administrator powierzyl przetwarzanie danych na mocy art. 28 ust. 3
RODO;

6.

Przysluguje Pani/Panu prawo do:

prawo do dostepu do danych, na zasadach okreilonych w art. 15 RODO;
prawo do sprostowania danych, na zasadach okreilonych w art. 16 RODO;
2
prawo do usuniqcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach okre5lonych
3
w art. 17 RODO;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okre6lonych w art. 18 RODO.
Przysiuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym
jest Prezes Urzqdu Ochrony Danych Osobowych;
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zwiqzanym
udzialem
postqpowaniu
publicznego;
udzielenie zam6wienia
konsekwencje niepodania
okreSlonych danych wynikajq z ustawy Pzp;
Dane osobowe nie bqdQ podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
7

7.

8.
9.

XXVII.

z

o

w

POSTANOWIENIAKONCOWE

W sprawach nieuregu lowanych w Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia zastosowanie
majq przepisy ustawy Prawo zam6wied publicznych i przepisy wykonawcze do tej ustawy Pzp.
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K6W DO SIWZ:

Zatqcznik nr 1- Formularz ofertowy
Zatqcznik nr 2 - Oiwiadczenie wstepne wykonawcy
ZatQcznik nr 3 - Projekt umowy
Zatqcznik nr 4 - Opis przedmiotu zam6wienia (Zalqcznik nr 1 do umowy)
Zatqcznik nr 5 - lnformacja dot. przyna lein o6ci/bra ku przynale2no6ci do grupy kapitatowej
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