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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) pn.

„Zakup programu komputerowego (program) i licencji naboru do przedszkoli, szkół
podstawowych oraz ponadpodstawowych, powiązanego z systemem całorocznej ewidencji

dzieci/uczniów a także z jednolitą bazą danych na terenie danej JST”.

Nr sprawy: AT.ZP.271.21.2022.Z.CH

ZATWIERDZAM:

Słupsk, dn. 21.09.2022

Z up. PREZYDENTA
Irena Tkaczuk - Kawalerowicz

DYREKTOR
Wydziału Administracyjno - Technicznego



I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Miasto Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
adres strony internetowej: http://b  ip.um.slupsk.pl  
adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/pn/um_slupsk
e-mail: zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl
tel.: 59-84- 88-300

II. Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie

zamówienia

https://platformazakupowa.pl/pn/um_slupsk

III. Tryb udzielenia zamówienia

1.  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zwanej dalej „ustawą Pzp”, a także
wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi.

2. Wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia nego-
cjacji.

    

V. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup programu komputerowego (program) i licencji naboru do
przedszkoli,  szkół  podstawowych  oraz  ponadpodstawowych,  powiązanego  z  systemem
całorocznej ewidencji dzieci/uczniów a także z jednolitą bazą danych na terenie danej JST”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

2. Zamówienie nie jest podzielone na części.

http://bip.um.slupsk.pl/
mailto:zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl
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3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.
5. Kody CPV:

72260000-5  usługi w zakresie oprogramowania 

VI. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia  w terminie  od 01.11.2022 r.
do 31.10.2023 r. 
Uruchomienie programu: w terminie do 01.11.2022 r. 
Zapewnienie funkcjonowania programu: w okresie od 01.11.2022 r. do 31.10.2023 r. 
Świadczenie pomocy technicznej i aktualizacji programu: do 31.10.2023 r.

VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy

Projektowane  postanowienia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  które  zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Załączniku nr 6 do SWZ.

VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający
będzie komunikował się w Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i

organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1.  W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  między  Zamawiającym  a
Wykonawcami odbywa się droga elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej
jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_slupsk
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi  na pytania preferuje się, aby komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz  informacje,  przekazywane  były  w formie  elektronicznej  za  pośrednictwem  Platformy i
formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji  przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi
się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
3.  Zamawiający  będzie  przekazywał  Wykonawcom  informacje  w  formie  elektronicznej  za
pośrednictwem Platformy.  Informacje dotyczące odpowiedzi  na pytania, zmiany specyfikacji,
zmiany terminu składania  i  otwarcia ofert  Zamawiający będzie  zamieszczał  na platformie w
sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem
jest  konkretny Wykonawca,  będzie  przekazywana w formie elektronicznej  za pośrednictwem
Platformy do konkretnego Wykonawcy.
4.  Wykonawca  ma  obowiązek  sprawdzania  komunikatów  i  wiadomości  bezpośrednio  na
Platformie  przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub
powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający wymaga przesyłania w postaci elektronicznej dokumentów określonych w § 2
ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji  oraz  wymagań  technicznych  dla  dokumentów  elektronicznych  oraz  środków



komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2452; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”).
6.  Ofertę, oświadczenia  o  których mowa w art.  125 ust.  1  ustawy Pzp,  podmiotowe środki
dowodowe (jeśli dotyczy), w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz
zobowiązanie  podmiotu udostępniającego zasoby,  o  którym mowa w art.  118 ust.  3  ustawy,
zwane  dalej  „zobowiązaniem  podmiotu  udostępniającego  zasoby”,  przedmiotowe  środki
dowodowe (jeśli dotyczy), pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz.
346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy,
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
opisane zostały w Regulaminie korzystania przesyłania dokumentów dostępnych pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin     oraz  Instrukcji  dostępnej  na  stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a)  akceptuje  warunki  korzystania  z  Platformy  określone  w  Regulaminie  zamieszczonym  na
stronie  internetowej  pod  adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w
zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący;
b)  zapoznał  i  stosuje  się  do  Instrukcji  składania  ofert/wniosków  dostępnej  pod  linkiem
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
9.  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  złożenie  oferty  w  sposób  niezgodny  z
Instrukcją korzystania z Platformy w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z
treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np.  złożenie oferty w zakładce „Wyślij
wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został
spełniony obowiązek wymagany w art. 221 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IX. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji

określonych w art. 65 ust. 1, art. 66

Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

X. Wskazanie osoby uprawnionej do komunikowania się z Wykonawcami

Sprawy merytoryczne (dot. przedmiotu zamówienia i warunków realizacji): 
Bogna Winiarczyk
Aneta Koch

Sprawy proceduralne: 
Zbigniew Chudko

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin


XI. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
28.10.2022 r.

2.  W  przypadku,  gdy  wybór  najkorzystniejszej  oferty  nie  nastąpi  przed  upływem  terminu
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą
zwraca  się  jednokrotnie  do  Wykonawców  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  tego  terminu
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust.  2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę  pisemnego  oświadczenia  o  wyrażeniu  zgody  na  przedłużenie  terminu  związania
ofertą.

4.  W przypadku  gdy  Zamawiający  żąda  wniesienia  wadium,  przedłużenie  terminu  związania
ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo,
jeżeli  nie  jest  to  możliwe,  z  wniesieniem nowego  wadium na  przedłużony  okres  związania
ofertą.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty

1.  Oferta,  podmiotowe  oraz  przedmiotowe  środki  dowodowe  (jeżeli  były  wymagane)
składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem
w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, w przypadku
zamówień o wartości niższej od progów unijnych Oferta,  podmiotowe  oraz przedmiotowe
środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane
elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W procesie składania oferty w tym podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych
na  platformie,  kwalifikowany  podpis  elektroniczny  Wykonawca  składa  bezpośrednio  na
dokumencie,  który  następnie  przesyła  do  systemu  (opcja  rekomendowana  przez
platformazakupowa.pl).
2. 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. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione.  Poświadczenie  za  zgodność  z  oryginałem  następuje  w  formie
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 
3.Oferty składane wspólnie:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia
umowy.
3) Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
4)  Wszelką  korespondencję  w  postępowaniu  Zamawiający  kierować  będzie  do  wskazanego
pełnomocnika.
5)  W przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  wykonawców,  oświadczenie  o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z wykonawców.
6) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.



4. Oferta powinna być:
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
b)  złożona  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  tzn.  za  pośrednictwem
platformazakupowa.pl,
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione
5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików
muszą  spełniać  “Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie  identyfikacji
elektronicznej  i  usług  zaufania  w  odniesieniu  do  transakcji  elektronicznych  na  rynku
wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
6.  W  przypadku  wykorzystania  formatu  podpisu  XAdES  zewnętrzny.  Zamawiający  wymaga
dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w
formacie XadES.
7.  Zgodnie  z  art.  18 ust.  3  ustawy Pzp,  nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa,  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji.  Jeżeli
Wykonawca,  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert,  w  sposób  niebudzący  wątpliwości
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż
zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Na  platformie  w  formularzu
składania  oferty  znajduje  się  miejsce  wyznaczone  do  dołączenia  części  oferty  stanowiącej
tajemnicę przedsiębiorstwa.
8.  Wykonawca,  za  pośrednictwem  platformazakupowa.pl może  przed  upływem  terminu  do
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty
zamieszczono  w  instrukcji  zamieszczonej  na  stronie  internetowej  pod  adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert  lub
oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje, że oferta podlegać będzie odrzuceniu.
10.  Ceny  oferty  muszą  zawierać  wszystkie  koszty,  jakie  musi  ponieść  Wykonawca,  aby
zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
11. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba
że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym
języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
12. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji
działalności  podmiotów  realizujących  zadania  publiczne,  opatrzenie  pliku  zawierającego
skompresowane  dane  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  jest  jednoznaczne  z
podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego
Wykonawcę  ubiegającego  się  wspólnie  z  nim  o  udzielenie  zamówienia,  przez  podmiot,  na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
13.  Maksymalny  rozmiar  jednego  pliku  przesyłanego  za  pośrednictwem  dedykowanych
formularzy  do:  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  wynosi  150  MB  natomiast  przy
komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

14. Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć:

a) Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do SWZ,

b) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składane na podstawie
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik
nr 3 do SWZ  oraz załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia
o których mowa w rozdziale XV ust. 2.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców,

c)  Oświadczenie  Wykonawcy  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu  składane  na
podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału stanowi
załącznik nr 5 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie składa każdy z Wykonawców,
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d) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

e)  Pełnomocnictwo  dla  pełnomocnika  do  reprezentowania  w  postępowaniu  Wykonawców
wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  –  dotyczy  ofert  składanych  przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

f)  W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

15. Oferta (formularz ofertowy), oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w postępowaniu
oraz oświadczenie o spełnieniu warunków muszą być złożone w oryginale.
16. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak
składana  oferta  (tj.  w  formie  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym lub  postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem  zaufanym lub  podpisem
osobistym).  Dopuszcza  się  także  złożenie  elektronicznej  kopii  (skanu)  pełnomocnictwa
sporządzonego  uprzednio  w  formie  pisemnej,  w  formie  elektronicznego  poświadczenia
sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie,
które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też
poprzez  opatrzenie  skanu  pełnomocnictwa  sporządzonego  uprzednio  w  formie  pisemnej
kwalifikowanym  podpisem,  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym  mocodawcy.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

XIII. Sposób oraz termin składania ofert

1.  Ofertę  wraz  z  wymaganymi  dokumentami  należy  umieścić  wyłącznie  za  pośrednictwem
Platformy Zakupowej: www.platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/
pn/um_slupsk - do dnia 29.09.2022 r. do godz. 10:00
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych
załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za
pośrednictwem  platformazakupowa.pl, Wykonawca  powinien  złożyć  podpis  bezpośrednio  na
dokumentach  przesłanych  za  pośrednictwem  platformazakupowa.pl.  Zalecamy  stosowanie
podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz
ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz
oświadczenie,  o  którym mowa w art.  125 ust.1  sporządza się,  pod rygorem nieważności,  w
postaci  lub  formie  elektronicznej  i  opatruje  się  odpowiednio  w  odniesieniu  do  wartości
postępowania  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem  zaufanym  lub  podpisem
osobistym.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu,
że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6.  Szczegółowa  instrukcja  dla  Wykonawców  dotycząca  złożenia,  zmiany  i  wycofania  oferty
znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
7. Nie dopuszcza się składania ofert za pomocą poczty elektronicznej.

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/um_slupsk
https://platformazakupowa.pl/pn/um_slupsk
http://www.platformazakupowa.pl/


XIV. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  29.09.2022 r. o godz. 10:15
2. W przypadku awarii  systemu, która powoduje brak możliwości  otwarcia ofert  w terminie
określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3.  Zamawiający  poinformuje  o  zmianie  terminu  otwarcia  ofert  na  stronie  internetowej
prowadzonego postępowania.
4.  Zamawiający,  najpóźniej  przed  otwarciem  ofert,  udostępnia  na  stronie  internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
5.  Zamawiający,  niezwłocznie  po  otwarciu  ofert,  udostępnia  na  stronie  internetowej
prowadzonego
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
6.  Informacja  z  otwarcia  ofert  zostanie  opublikowana  na  stronie  postępowania  na
platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty”.
7. Zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania publicznego otwarcia
ofert.

XV. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy
Pzp, Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału  w  zorganizowanej  grupie  przestępczej  albo  związku  mającym  na  celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a

Kodeksu  karnego,  lub  przestępstwo  udaremniania  lub  utrudniania  stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa
w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art.  9 ust.  2 ustawy z dnia 15
czerwca  2012  r.  o  skutkach  powierzania  wykonywania  pracy  cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.
769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo
przeciwko  wiarygodności  dokumentów,  o  których  mowa  w art.  270-  277d  Kodeksu
karnego, lub przestępstwo skarbowe,



h) o  którym mowa w art.  9  ust.  1  i  3  lub art.  10 ustawy z  dnia  15  czerwca 2012 r.
o  skutkach  powierzania  wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew
przepisom  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  -  lub  za  odpowiedni  czyn
zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli  urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej
lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne,  chyba  ze  Wykonawca  odpowiednio  przed  upływem  terminu  do  składania
wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  albo  przed  upływem  terminu
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne  lub  zdrowotne  wraz  z  odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarł  wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5)  jeżeli  Zamawiający  może  stwierdzić,  na  podstawie  wiarygodnych  przesłanek,  że
Wykonawca  zawarł  z  innymi  Wykonawcami  porozumienie  mające  na  celu  zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6)  jeżeli,  w  przypadkach,  o  których  mowa  w  art.  85  ust.  1  ustawy  Pzp,  doszło  do
zakłócenia  konkurencji  wynikającego  z  wcześniejszego  zaangażowania  tego Wykonawcy
lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów,  chyba  że
spowodowane tym zakłócenie  konkurencji  może być wyeliminowane w inny sposób niż
przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.  Ponadto,  w związku z  wejściem w życie regulacji  rozporządzenia Rady (UE)  nr  833/2014
z  dnia  31.07.2014  r.  dotyczącego  środków  organizacyjnych  w  związku  z  działaniem  Rosji
destabilizującymi  sytuację  na  Ukrainę  w  brzmieniu  zmienionym  /określonym  rozrządzeniem
Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 08.04.2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014
dotyczącego środków organizacyjnych w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację
na  Ukrainie  (zwanym  dalej  „rozporządzeniem”)  oraz  ustawy  z  dnia  13  kwietnia  2022  r.
o  szczególnych  rozwiązaniach  w  zakresie  przeciwdziałania  wsparciu  agresji  na  Ukrainę  oraz
służących  ochronie  bezpieczeństwa  narodowego  (Dz.  U.  poz.  835)  –  stanowiących  regulacje
prawa  powszechnie  obowiązującego,  które  statuują  wobec  tzw.  podmiotów
objętych/określonych dyspozycją tych aktów prawnych – zgodnie z poniższym) sankcje i zakazy
związane z obszarem zamówień publicznych – wskazuje, iż na gruncie niniejszego postępowania
obok podstaw wykluczenia określonych w ust. 1 (tzn. statuowanych przepisami art. 108  ustawy
Pzp), zastosowanie mają również sankcje określone tymi regulacjami szczególnymi.

Wedle przedmiotowych regulacji:

-  Wykonawca stanowiący podmiot, o którym mowa w artykule 5k ust. 1 rozporządzenia, nie
może  uzyskać  jakiegokolwiek  zamówienia  publicznego,  ani  dalej  wykonywać  jakiegokolwiek
zamówienia publicznego (również przy udziale podmiotu trzeciego, podwykonawcy lub dostawcy
w sytuacji, o której mowa w art. 5k ust. 1 rozporządzenia) – przy zastrzeżeniu artykułu 5k ust. 4
rozporządzenia;

- Wykonawca stanowiący podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wsparciu agresji na Ukrainę oraz



służących  ochronie  bezpieczeństwa  narodowego,  w  okresie  trwania  okoliczności  tam
wskazanych,  podlega  obligatoryjnemu  wykluczeniu  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  publicznego,  tzn.  złożona  przez  takiego  wykonawcę  oferta  podlega  odrzuceniu
zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania  wsparciu  agresji  na  Ukrainę  oraz  służących  ochronie  bezpieczeństwa
narodowego,  a  ponadto w przypadku,  jeżeli  w okresie  wykluczenia  taki  podmiot  ubiega się
o udzielenie zamówienia publicznego, to zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o  szczególnych  rozwiązaniach  w  zakresie  przeciwdziałania  wsparciu  agresji  na  Ukrainę  oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego podlega on karze pieniężnej nakładanej decyzją
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP).

Wskazane sankcje i zakazy dotyczą:

-  podmiotów  objętych  dyspozycją  artykułu  5k  ust.  1  rozporządzenia,  tzn.  podmiotów
stanowiących:

a) obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;

b) osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio
w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a; lub

c) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem
podmiotu, o którym mowa w lit. a lub lit. b; w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów,
na  których  zdolności  polega  się  w  rozumieniu  dyrektyw  w  sprawie  zamówień  publicznych,
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

- podmiotów objętych dyspozycją art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wsparciu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego, tzn. podmiotów stanowiących Wykonawcę:

a)  wymienionego  w  wykazach  określonych  w  rozporządzeniu  765/2006  i  rozporządzeniu
269/2014 albo wpisanego na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o  szczególnych  rozwiązaniach  w  zakresie  przeciwdziałania  wsparciu  agresji  na  Ukrainę  oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wsparciu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

b)  którego  beneficjentem  rzeczywistym  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  01  marca  2018  r.
o  przeciwdziałaniu  praniu  pieniędzy  oraz  finansowaniu  terroryzmu  jest  osoba  wymieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na
listę, o której mowa w ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wsparciu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została
wpisana na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wsparciu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia



13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wsparciu agresji
na  Ukrainę oraz służących ochronie  bezpieczeństwa narodowego,  lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę, o której mowa w art. 2
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wsparciu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1
pkt  3  ustawy  z  dnia  13  kwietnia  2022  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  w  zakresie
przeciwdziałania  wsparciu  agresji  na  Ukrainę  oraz  służących  ochronie  bezpieczeństwa
narodowego.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający ocenia podstawy wykluczenia zgodnie z przepisami art. 110 -111 ustawy Pzp.

XVI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy
Pzp.

XVII. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SWZ, powinien
w cenie  brutto  ująć  wszystkie  koszty  niezbędne  dla  prawidłowego  i  pełnego  wykonania
przedmiotu  zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i
rabaty zastosowane przez Wykonawcę, jak również koszty transportu itp.

2. Cenę oferty z uwzględnieniem podatku VAT przedstawić w formularzu oferty, stanowiącym
Załącznik nr 2 do SWZ.

3. Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku i podana w złotych polskich
liczbowo i słownie.

4. Cena podana w ofercie musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

5. Cena zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

XVIII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert i
ich znaczenia (wagi).
2. Kryteria oceny ofert:  

1) Cena (C), znaczenie (waga): 60 %, tj. max. 60 pkt.

Zamawiający dokona oceny ofert za pomocą systemu punktowego, przy czym maksymalną liczbę
punktów w ramach niniejszego kryterium (60 punktów) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje



najniższą  całkowitą  cenę  brutto  za  przedmiot  zamówienia,  natomiast  pozostali  Wykonawcy
otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

cena najniższa brutto
          C  = ----------------------------------------------- x 60 %  x 100 pkt

cena oferty badanej brutto

2)   Dostosowanie programu do zmian w przepisach     (czas reakcji)   -   40 % (  D  )  , znaczenie (waga):
40 %, tj. max 40 pkt.

Ocena punktowa w kryterium Dostosowanie programu do zmian w przepisach (czas reakcji)
dokonana zostanie na podstawie zadeklarowania przez wykonawcę w ofercie czasu  reakcji na
zmiany w przepisach, zgodnie z poniższą tabelą: 

Czas reakcji: Liczba punktów:

do 7 dni 40 pkt

do 14 dni 20 pkt

do 21 dni 0 pkt

Zamawiający wymaga, aby czas reakcji oferowany przez wykonawcę wynosił maksymalnie do 21 
dni. W przypadku wskazania w ofercie czasu reakcji dłuższego niż 21 dni - oferta zostanie 
odrzucona. 

W  przypadku  kiedy  wykonawca  w  Formularzu  oferty  nie  wskaże  żadnego  czasu  reakcji -
zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje maksymalny czas reakcji, tj. do 21 dni i w takim
wypadku przyzna wykonawcy 0 pkt. 

3.  Łączna  ocena  oferty  jest  sumą  punków  uzyskanych  w  poszczególnych  kryteriach
z uwzględnieniem wagi tych kryteriów i nie może przekraczać 100 punktów:

POFERTY = C  + D  < 100

4. Punkty liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom  przedstawionym  w  ustawie  Pzp,  oraz  w  SWZ  i  zostanie  oceniona  jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
7. Oferty, które nie będą spełniały warunków niniejszej specyfikacji zostaną odrzucone.



XIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.  Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  wybrana  jako  najkorzystniejsza  zobowiązany  jest
podpisać  umowę  zgodną  z  SWZ  wraz  z  załącznikami  oraz  złożoną  ofertą,  w  terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
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.
3. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

1.  Środki  ochrony  prawnej  przysługują  Wykonawcy,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
a)  niezgodną  z  przepisami  ustawy  czynność  Zamawiającego,  podjętą  w  postępowanie
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4.  Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  oraz  postanowienie  Prezesa  Krajowej  Izby
Odwoławczej,  o  którym  mowa  w  art.  519  ust.  1  ustawy  Pzp,  stronom  oraz  uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego
w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX
„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

XXI. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu

1.  O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  niżej  określone
warunki udziału w postępowaniu:

1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

2)  w  zakresie  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  gospodarczej  lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:



Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
-  należycie  wykonał  w okresie  ostatnich  trzech  lat  przed upływem terminu  składania  ofert,
a  jeżeli  okres  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  co  najmniej  jedno  zamówienie,
polegające  na  dostawie  przedmiotowego  oprogramowania  obsługującego  min.  20  jednostek
oświatowych (Załącznik Nr 8 do SWZ – Wykaz dostaw) oraz załączy dowody potwierdzające, że
dostawy (wymienione w wykazie) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne  dokumenty  potwierdzające  ich  należyte  wykonanie  powinny  być  wystawione  w okresie
ostatnich 3 miesięcy. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów,
niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków.  Wykonawca  w  takiej
sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  tymi  zasobami
w  trakcie  realizacji  zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu  pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia.

XXII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

1. Wraz z ofertą należy złożyć aktualne na dzień składania ofert:

1) Oświadczenia Wykonawcy, zwane dalej „Oświadczeniami”, których wzór określa Załącznik nr
3 i  Załącznik  nr  4 do SWZ  oraz Załącznik nr  5. Informacje zawarte w oświadczeniu  będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
2)  W przypadku  wspólnego ubiegania  się  o  zamówienie  przez Wykonawców „Oświadczenia”,
o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
3)  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  wraz  z  ofertą  oświadczenia  tych
podmiotów według Załącznika nr 3 i Załącznika nr 4 do SWZ.
4)  W  przypadku,  gdy  Wykonawca  polega  na  zasobach  podmiotu  trzeciego  na  zasadach
określonych w art. 118 ustawy Pzp wraz z ofertą składa dowody dysponowania zasobami, w
szczególności zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia a także oświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta
została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w  wyznaczonym  terminie,  nie  krótszym  niż  5  dni,
aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:



a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane; 

b) dowody określające, czy dostawy wymienione w wykazie dostaw zostały wykonane lub są
wykonywane  należycie,  przy  czym  dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne
dokumenty  sporządzone  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  dostawy  zostały  wykonane,  a  w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn  niezależnych od niego  nie  jest  w stanie  uzyskać  tych  dokumentów –  oświadczenie
wykonawcy;  w  przypadku  świadczeń  powtarzających  się  lub  ciągłych  nadal  wykonywanych
referencje  bądź  inne  dokumenty  potwierdzające  ich  należyte  wykonywanie  powinny  być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

XXIII. Opis części zamówienia oraz liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć
ofertę

1. Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części.
2. Powody niepodzielenia zamówienia na części:
Zakup przedmiotowej aplikacji stanowi jedną z części postępowania dot. zakupu programu dla
szkół i placówek oświatowych.

XXIV. Informacja dotycząca ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXV. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp

Zamawiający  nie  stawia  wymagań  w  zakresie  zatrudnienia  na  podstawie  stosunku  pracy,
w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.

XXVI. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy
Pzp

Zamawiający nie przewiduje zatrudniania osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2  ustawy 
Pzp.



XXVII. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

XXVIII. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XXIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8
ustawy Pzp

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

XXX. Wyjaśnienia i modyfikacje treści SWZ

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
2. Zamawiający jest  obowiązany udzielić  wyjaśnień niezwłocznie,  jednak nie  później  niż  na
2  dni  przed  upływem  terminu  składania  odpowiednio  ofert,  pod  warunkiem  że  wniosek
o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem
terminu składania odpowiednio ofert.
3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża
termin  składania  ofert  o  czas  niezbędny  do  zapoznania  się  wszystkich  zainteresowanych
Wykonawców  z  wyjaśnieniami  niezbędnymi  do  należytego  przygotowania  i  złożenia  ofert.
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa
w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia
terminu składania ofert.
4. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 3, nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

XXXI. Podwykonawstwo

1.  Zamawiający  nie  nakłada obowiązku  osobistego  wykonania  kluczowych  części  zamówienia
przez Wykonawcę.

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca jest
zobowiązany  wskazać  części  zamówienia  których  wykonanie  zamierza  powierzyć
podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane.



XXXII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXXIII. Dodatkowe informacje

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcami prowadzone będą w złotych (PLN).
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Wzór przyszłej umowy o udzielenie zamówienia publicznego stanowi – Załącznik nr 6 do SWZ.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych
lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93.

XXXIV. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 4 maja 2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa
3, 76-200 Słupsk;
2) inspektor  ochrony  danych  osobowych  w  Urzędzie  Miejskim  w  Słupsku,  kontakt:
iod@um.slupsk.pl, telefon 59 84 88 459;
3) Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4)odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest  wymogiem ustawowym określonym w przepisach  ustawy  Pzp,  związanym z  udziałem w
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania  określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;



b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na  podstawie  art.  18  RODO prawo żądania  od administratora  ograniczenia  przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/
Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Administrator informuje, że wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak
pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak
minimalizacja danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń.

Załączniki do SWZ stanowiące jej integralną część:

Załącznik nr 1 do SWZ  Opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz ofertowy;
Załącznik nr 3 do SWZ  Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp; 
Załącznik nr 4 do SWZ  Oświadczenie dotyczące nowych przesłanek wykluczenia;
Załącznik  nr  5 do  SWZ  Oświadczenie  Wykonawcy  o  spełnieniu  warunków  udziału
w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;
Załącznik nr 6 do SWZ Projekt umowy;
Załącznik nr 2 do Umowy Wykaz szkół i placówek oświatowych; 
Załącznik nr 7 do SWZ Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych; 
Załącznik nr 8 do SWZ Wykaz dostaw.


