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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:488166-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2020/S 202-488166

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Województwo Mazowieckie
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 26
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 03-719
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Luiza Buze
E-mail: luiza.buze@mazovia.pl 
Tel.:  +48 223141668
Faks:  +48 223141670
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mazovia.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa pakietu subskrypcji oprogramowania dla szkół w ramach projektu „Mazowiecki program przygotowania 
szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” dofinansowanego ze środków RPO WM
Numer referencyjny: ES-NR-IV.ZP.D.272.57.2020.LB

II.1.2) Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pakietów subskrypcji oprogramowania standardowego – 9072 
licencji w ramach umowy trwającej 12 miesięcy od aktywacji pakietów w ramach projektu: „Mazowiecki 
program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego", realizowanego w ramach X 
osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, 
poddziałanie 10.1.1 „Edukacja Ogólna”, Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na 
lata 2014–2020.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48517000 Pakiety oprogramowania informatycznego
48190000 Pakiety oprogramowania edukacyjnego
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48500000 Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pakietów subskrypcji oprogramowania standardowego – 9072 
licencji w ramach umowy trwającej 12 miesięcy od aktywacji pakietów w ramach projektu: „Mazowiecki 
program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego", realizowanego w ramach X 
osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, 
poddziałanie 10.1.1 „Edukacja Ogólna”, Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na 
lata 2014–2020.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy (aktywacji) pakietu subskrypcji oprogramowania / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” – nr: 
RPMA.10.01.01-14-e047/20.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 26 000,00 PLN brutto.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
§ 1. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Pzp.
2. Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień 
do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności 
technicznej lub zawodowej.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 pkt 12–23 
oraz ust. 5 pkt 1 Pzp zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
§ 2. Podstawy wykluczenia z postępowania:
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, wobec których zachodzą 
przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp.
§ 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia:
1. Wykonawca za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, o której mowa w sekcji I.3 ogłoszenia 
wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyła ofertę wraz z 
aktualnym na dzień składania ofert oświadczeniem w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
(JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, którego wzór stanowi załącznik nr 4 
do specyfikacji. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia oświadczenia, 
o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Oświadczenie ma 
potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza w 
formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji, informacje, w jakiej części zamierza powierzyć 
wykonanie zamówienia i podaje firmy, nazwy proponowanych podwykonawców, które są mu znane.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych oświadczeń lub dokumentów, 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. Komunikacja między Zamawiającym 
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a Wykonawcą odbywać się będzie elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego i 
formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie platformy dotyczącej danego postępowania.
5. W celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp Wykonawca składa:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; cd. w sekcji VI.3.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, któremu udzieli zamówienia, zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 5 % ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy.
2. Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze ogólnych warunków umowy stanowiących załącznik 3 
do specyfikacji.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wydział Zamówień Publicznych, pokój 301, ul. Okrzei 35, 
Warszawa, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Cd. z sekcji III.1.3:
3) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 Pzp (informacja zamieszczana po otwarciu ofert), oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp;
4) oświadczenia własne Wykonawcy.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia dokumentów, o 
których mowa w ust. 5 zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie (zależnie od statusu 
podmiotu).
6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w specyfikacji, składane są w oryginale w postaci dokumentu 
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem.
7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z 
nich dotyczą.
8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w 
ust. 6, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
9. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo 
musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z 
innych załączonych do oferty dokumentów.
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 5 w sekcji III.1.3 ogłoszenia składa odpowiednio dokumenty 
określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
11. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski.
12. Zamawiający zaleca:
1) ofertę należy sporządzić w jęz. pol., a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub 
multimedialne zaleca się stosować format danych .pdf;
2) dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się, w miarę możliwości, konwertować do formatu .pdf, ze 
względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu dla dokumentów w 
formacie .pdf zaleca się podpis w formacie PAdES;
3) w przypadku składania dokumentów w formacie innym niż .pdf (np. .doc, .docx), zaleca się stosować 
podpis w formacie XAdES o typie zewnętrznym. W takim wypadku należy przekazać Zamawiającemu plik z 
podpisywaną treścią oraz plik z rozszerzeniem XAdES o tej samej nazwie;
4) ePUAP nie jest certyfikowanym podpisem kwalifikowanym.
13. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
wykazując jednocześnie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Składając ofertę za 
pośrednictwem platformy zakupowej Wykonawca zamieszcza Informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w 
osobnym pliku, oznaczonym jako tajemnica przedsiębiorstwa.
14. Skrót Pzp oznacza ustawę Prawo zamówień publicznych, skrót SIWZ/specyfikacja oznacza Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczoną na platformie zakupowej Zamawiającego (https://
platformazakupowa.pl/pn/mazovia)

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dział VI art. 179–198 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2020
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