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ZAMAWIAJĄCY: 
Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa 
NIP: 522-000-46-17; Regon: 017196300 
www.udt.gov.pl; e-mail: przetargi@udt.gov.pl    
Platforma zakupowa do składania ofert i JEDZ: https://platformazakupowa.pl/ 
 

postępowanie nr: ZP-DI-80/18 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                                      PRZETARG NIEOGRANICZONY 

                                                        PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

USŁUGA DOSTĘPU DO SYSTEMU MDM/MAM DO ZARZĄDZANIA 

URZĄDZENIAMI PRZENOŚNYMI W USŁUDZE SAAS 

Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:  

144 000,00 EURO. 

Do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej 

dalej „ustawą PZP”, akty wykonawcze do ustawy oraz w sprawach nieuregulowanych przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.),  

o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć: 

-  za pośrednictwem Platformy zakupowej OPEN NEXUS. Link do Platformy zakupowej:    
https://platformazakupowa.pl/transakcja/182099 pod nazwą postępowania: przetarg 
nieograniczony powyżej 144 000 euro - usługa dostępu do systemu MDM/MAM  
do zarządzania urządzeniami przenośnymi w usłudze SaaS – nr spr. ZP-DI-80/18; 

-  w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy; 

Korzystanie przez wykonawcę z Platformy zakupowej jest bezpłatne. 

Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, tzw. 
procedury odwróconej, co oznacza, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,  
a następnie zbada, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,  
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

Zamawiający wykona w stosunku do wszystkich ofert czynności wynikające z dyspozycji art. 87, 
art. 89 i art. 90 ust. 1 ustawy. Zamawiający w stosunku do najwyżej ocenionego Wykonawcy 
dokona analizy podmiotowej pod kątem zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. 

Wykonawcy związani są wszystkimi zmianami i wyjaśnieniami treści SIWZ zamieszczonymi  
na stronie internetowej Zamawiającego: www.udt.gov.pl, zakładka: Kim Jesteśmy -> 
zamówienia publiczne i sprzedaż majątku -> zamówienia publiczne. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.  

Wykonawca może powierzyć wykonanie części  zamówienia podwykonawcy. W takim 
przypadku, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania firm (nazw) tych 
podwykonawców (jeśli są znane). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom 
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

http://www.udt.gov.pl/
mailto:przetargi@udt.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/...............
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Wspólny Słownik Zamówień - Kod CPV: 

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne  
 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN REALIZACJI  
 

Przedmiotem zamówienia  jest zapewnienie Zamawiającemu usługi dostępu do systemu 
MDM/MAM oraz usługi wsparcia technicznego. 

W  celu realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Opracowania Projektu wdrożeniowo-technicznego systemu MDM/MAM, zawierającego 

szczegółowe informacje dotyczące wdrażanego systemu, sposób konfiguracji, integracji, 

opis sposobu i przebiegu wdrożenia systemu, opis testów, jak również harmonogram 

wdrożenia  i uruchomienia, 

2) Wdrożenia i uruchomienia systemu MDM/MAM w modelu SaaS, zgodnie z Projektem 

wdrożeniowo–technicznym, z dostarczeniem kompletu dokumentacji dla użytkownika  

w języku polskim na nośniku CD, DVD lub Pendrive (instrukcje, certyfikaty), dokumentacji 

powykonawczej zawierającej, m.in. raport z testów wraz z uzupełnieniem wynikającym z 

czynności wdrożeniowych, dokumentów gwarancyjnych,  

3) Przeprowadzenia szkolenia personelu technicznego (5 osób) w zakresie niezbędnym do 

prawidłowej administracji i obsługi  systemu MDM/MAM, tj.: administracja systemem  

(2 dni) oraz administracja i zarządzanie urządzeniami przenośnymi (2 dni),  

4) Udzielenia gwarancji na wykonane usługi.  
 

II. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Główne miejsce realizacji usług: Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 
Warszawa. 

2. Termin realizacji: przez okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy, w tym:  
2.1. Opracowanie Projektu wdrożeniowo-technicznego - w terminie do 14 dni od dnia 

zawarcia Umowy, 
2.2. Wdrożenie i uruchomienie systemu MDM/MAM w modelu SaaS - w terminie do 7 dni 

od dnia podpisania przez Strony Protokołu odbioru projektu wdrożeniowo-
technicznego. 

2.3. Szkolenie - w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż 14 dni od dnia 
podpisania przez Strony Protokołu odbioru wdrożenia, 

2.4. Zapewnienie usługi dostępu do systemu MDM/MAM, gwarancji i usługi wsparcia 
technicznego – w terminie od dnia podpisania Protokołu końcowego przez okres  
35 miesięcy. 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp; 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub 
zawodowej dotyczącej doświadczenia, tj.: 

    Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: jedną usługę 
polegająca na wdrożeniu i uruchomieniu oraz konfiguracji oferowanego systemu 
MDM/MAM do zarządzania urządzeniami przenośnymi wraz z aplikacjami,  
o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto lub dwie usługi polegające  
na wdrożeniu i uruchomieniu oraz konfiguracji oferowanego systemu MDM/MAM 
do zarządzania urządzeniami przenośnymi wraz z aplikacjami, o wartości 
minimum 1 000 000,00 zł brutto (każda). 
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  W przypadku usługi nadal wykonywanej wartość wykonanej dotychczasowej usługi  
nie może być mniejsza niż 2 000.000,00 PLN zł brutto lub w przypadku dwóch usług  
-  nie może być mniejsza niż 1 000.000,00 PLN zł brutto (każda). 

W przypadku wykonawców występujących wspólnie Zamawiający wymaga, aby  
co najmniej jeden wykonawca wykazał się ww. usługą, czyli jedna usługa min. 
2 000 000,00 zł brutto lub dwie usługi min. 1 000 000,00 zł brutto (każda). 

c) dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje co najmniej dwiema osobami, 
które będą brały udział w realizacji zamówienia, posiadającymi wydany przez 
producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela oprogramowania certyfikat 
poświadczający, że osoby te zostały przeszkolone przez producenta oprogramowania 
lub jego autoryzowanego przedstawiciela w zakresie wdrażania i konfiguracji 
oferowanego systemu MDM/MAM. 
 

d) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej: 

Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości  
co najmniej 1 000.000,00 zł. 

W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek może być spełniony 
łącznie.  

2. Niespełnienie warunków opisanych powyżej skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy  
z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

4.   Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,  
wg załącznika nr 2 do SIWZ. Zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą. 

W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia - Wykonawcy mogą polegać  
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których 
te zdolności są wymagane. 

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa pozwalają  
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.  
24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy. 

 
IV. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.  
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V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT, w tym: JEDNOLITEGO  EUROPEJSKIEGO 
DOKUMENTU ZAMÓWIENIA (JEDZ) 

 

1. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę jest 
platformazakupowa.pl  

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  

3. W postępowaniu ofertę składa się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności, wg wzoru formularza oferty  
- załącznik nr 1 do SIWZ. 

3.1. Zamawiajacy nie dopuszcza złożenia skanu oferty (wypełnionej odręcznie) opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

3.2. złożenie oferty/JEDZ pisemnie lub na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jej złożenia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną; 

3.3. niedopuszczalne jest również wysłanie oferty/JEDZ na email Zamawiającego; 

4.  Zamawiający dopuszcza następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, 
.rtf,.xps, .odt. 

5. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony 
platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox 
w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki 
typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. 
platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 
1024x768 pikseli. 

6.   Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających 
potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć również formę dokumentu 
podpisanego przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których 
mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy PZP. 

7. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego  
na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP.  

8. Zamawiający informuje, że na stronach Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się 
Instrukcja wypełniania Jednolitego Dokumentu Zamówienia (JEDZ): 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia 
UWAGA: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z zapisami Instrukcji (strona 48) w części IV: 
kryteria kwalifikacji – α: aby Wykonawca złożył ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich 
kryteriów kwalifikacji. Tym samym Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji 
α w części IV formularza JEDZ, tj.: ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji), co pozwala Wykonawcy na niewypełnienie 
dalszych pól odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu 
(kryteriów kwalifikacji) określonych przez Zamawiającego. 
JEDZ można wypełnić przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę 
internetową: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/ 

 W tym celu należy: 
7.1. pobrać ze strony internetowej Zamawiającego i zapisać na twardym dysku plik  

w formacie XML o nazwie JEDZ, stanowiący załącznik do przedmiotowego SIWZ; 
7.2. na stronie internetowej https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/ wybrać 

odpowiednią wersję językową, 
   - wybrać opcję Jestem wykonawcą, 
   - zaimportować ESPD - plik JEDZ, 
   - wypełnić formularz - zgodnie z instrukcją zawartą w narzędziu. 

9. Jeżeli Wykonawca nie złoży do oferty JEDZ lub dokument jest niekompletny, zawiera błędy 
lub budzi wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do jego 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/


ZP-DI-80/18 – Usługa dostępu do systemu MDM/MAM do zarządzania urządzeniami przenośnymi w usłudze SaaS 

 

5 
 

uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo jego 
złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

10. Oferta i załączniki muszą być sporządzona w języku polskim. 
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski. W przypadku braku tłumaczeń na język polski Zamawiający uzna, iż oferta  
nie zawiera wymaganego dokumentu. Zamawiający nie dopuszcza automatycznego 
tłumaczenia z wykorzystaniem usługi typu Google translate.   

12. W przypadku, gdy w jakichkolwiek dokumentach załączonych do oferty będzie podana 
waluta inna niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia waluty na PLN, wg średniego kursu 
walut NBP z dnia wszczęcia postępowania. 

13. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów lub oświadczeń przez osoby niewymienione w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym), należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.  
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii, w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.  - Prawo o notariacie (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 2291, ze zm.), elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub 
kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy, oferty składane w postępowaniu  
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia. Zgodnie 
z art. 8 ust 3 ustawy, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca,  
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. 

14.1. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia  
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419, 
1637) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności.  

14.2. By zastrzeżenie, o którym mowa wyżej było skuteczne, Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić dowody na to, że: 

          - zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub 
inny posiadający wartość gospodarczą, 

          - zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, 
          - podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. 
14.3. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą. Nie później niż  

w dniu składania ofert Wykonawca musi wykazać, ze zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa.  

14.4. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnym załączniku z oznakowaniem tajemnica 
przedsiębiorstwa - nie ujawniać osobom trzecim, oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty. 

14.5. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy (firmy) 
oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 8 ust. 3 
ustawy w zw. z art. 86 ust. 4 ustawy). 

15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym 
koszty poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
(z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy). 
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VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ 
 

1. DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA: 

Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (jednolity dokument) 
Wykonawca przekazuje jako aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, 
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w zakresie 
podstaw, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 

       Uwaga: 

a) W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,  
w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, 
składa jednolite dokumenty tych podmiotów (podpisane przez te podmioty). 

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity 
dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzają 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. 

2.    INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, które należy złożyć: 

1) Formularz oferty (wypełniony i podpisany) - wzór załącznik nr 1 do SIWZ,  
2) Zobowiązanie innego podmiotu – załącznik nr 2 do SIWZ (jeżeli dotyczy); 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji  
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić 
wraz z oświadczeniem dowody – dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.  

 
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA, 

KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA 
 

1. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza dla potwierdzenia,  
że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zostanie wezwany 
do złożenia w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 
1 ustawy Pzp: 
a) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu,  

o którym mowa w SIWZ - Zamawiający żąda: 

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 
Wykonawcy. 
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź 
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wystawione  
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
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2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat 
ich uprawnień, a także informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania 
ofert. 

b) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, 
Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,  
w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy 
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

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

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

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 
Pzp; 

5) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w zakresie podstaw 
określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 ustawy Pzp - wzór stanowi załącznik nr 
4 do SIWZ; 

Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,  
a który polega na zdolnościach zawodowych lub technicznych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym 
rozdziale w pkt 1 lit. b ppkt 1- 5 SIWZ; 

VIII. WYKONAWCY MOGĄ WSPÓLNIE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wymagania odnośnie składanych dokumentów:  
a) Każdy podmiot występujący wspólnie składa oddzielnie dokumenty określone w Rozdziale 

VII pkt 1 lit. b ppkt 1-5 oraz w Rozdziale VI pkt 1 - formularz JEDZ. 
b)    Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie. 
c)   Oferta składana wspólnie musi być podpisana przez przedstawiciela upoważnionego przez 

wszystkich występujących wspólnie uczestników postępowania lub musi być podpisana 
przez każdego uczestnika występującego wspólnie. 

d)  Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie. 

e) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo 
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do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia publicznego. Umocowanie musi zostać przedłożone wraz z ofertą.  

       Uwaga: treść pełnomocnictwa musi dokładnie określać zakres umocowania.  
f)    Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem 

(liderem).  
g)  Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty dotyczące Wykonawców 

występujących wspólnie w miejscu np. Wykonawcy zaleca się wpisać dane dotyczące 
wszystkich działających wspólnie Wykonawców np. konsorcjum, a nie pełnomocnika 
konsorcjum. 

         Uwaga: Zamawiający przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego będzie 
żądał dostarczenia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.  

 
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW 

 
1. Dokumenty są składane odpowiednio przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do podpisania 

oferty), podmiot, na którego zdolności lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcę wspólnie 
ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego 
z nich dotyczą.  

2. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn.  

26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (z późn. zm.), dotyczące Wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach zawodowych lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, są składane w oryginale 

w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3. 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  

lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia dokonuje osoba uprawniona  

do reprezentowania. 

4. Poświadczanie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

5. W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń przez osoby niewymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), należy 
do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.  

6. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii, w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
 

X. WYKONAWCA, KTÓRY MA SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

 
1. Wykonawca, zamiast dokumentu, o którym mowa: 

a) w Rozdziale VII pkt 1 lit. b ppkt 1 SIWZ: 
składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,  
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp – dokument / dokumenty powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

b) w Rozdziale VII pkt 1 lit. b ppkt 2-4 SIWZ: 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

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

- nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, 
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym  
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej 
osoby. W zakresie terminu wystawienia przedmiotowego dokumentu mają zastosowanie zapisy 
z ust. 1. 

3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 
dokument wskazany w Rozdziale VII pkt 1 lit. b ppkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa 
w Rozdziale X pkt 1 lit. a SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 
pkt 6 ustawy Pzp.  
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć,  
nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie 
tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania tej osoby. Do przedmiotowego dokumentu stosuje się właściwe terminy ich 
wystawienia, tj. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 

XI.  ZŁOŻENIE, MODYFIKACJA, WYCOFANIE OFERTY 

1. Instrukcja dla wykonawców jak złożyć, zmodyfikować, wycofać ofertę znajduje się pod linkiem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert elektronicznie zmienić lub wycofać 
ofertę za  pośrednictwem platformy zakupowej. 

3. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej – zgodnie ze 
wskazaniem na 1 stronie SIWZ.  

4.  Na życzenie Wykonawcy, w celu ułatwienia wypełniana załączników, Zamawiający przekaże 
 je w wersji elektronicznej. Prośby należy kierować na adres przetargi@udt.gov.pl, podając  
 w treści prośby adres poczty elektronicznej, na który mają być przesłane pliki. 

 
XII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI  

1. W sprawach merytorycznych związanych z danym postępowaniem Zamawiający przewiduje 
możliwość porozumiewania się wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem email: 
przetargi@udt.gov.pl. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się za pomocą faxu. 

2. W sprawach technicznych związanych z obsługą platformy należy korzystać z pomocy Centrum 
Wsparcia Klienta, które udzieli wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, 
rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy. Centrum Wsparcia Klienta dostępne 
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod numerem 22 101 02 02 lub 
61 679 19 00 lub za pośrednictwem adresu e-mail: cwk@platformazakupowa.pl  

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na adres: 
przetargi@udt.gov.pl Zamawiający ma możliwość zapoznać się z treścią poczty elektronicznej 
tylko w dni robocze w godzinach pracy, tj. 7:45-15:45. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy, kierując swoje zapytania pocztą 
elektroniczną na adres: przetargi@udt.gov.pl 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
mailto:przetargi@udt.gov.pl
mailto:cwk@platformazakupowa.pl
mailto:przetargi@udt.gov.pl
mailto:przetargi@udt.gov.pl


ZP-DI-80/18 – Usługa dostępu do systemu MDM/MAM do zarządzania urządzeniami przenośnymi w usłudze SaaS 

 

10 
 

5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień, o których mowa w ust. 4 niezwłocznie, jednak 
nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem,  
że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,  
o którym mowa w ust. 5 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ust. 5. 

8.  Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz 
zamieści informację na stronie internetowej. 

9. Zamawiający zamieści treść pytania i udzieloną odpowiedź na stronie internetowej, na której 
zamieszczono SIWZ oraz przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ.  

  10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ udzielane 
Wykonawcom przez podmioty nieuprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami. 

 
XIII.  OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:  
Paweł Moch                        tel. 22 57-22-325 
Anna Sztangret                   tel. 22 57-22-389 
 

XIV.  WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1.  Wadium:  
Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 70 000,00 zł (słownie: 
siedemdziesiąt tysięcy zł). 

  Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. 
  Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu - wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 
73 1130 1017 0020 1214 7720 0038  Bank Gospodarstwa Krajowego, tytuł przelewu:  
usługa dostępu do systemu MDM/MAM do zarządzania urządzeniami przenośnymi  
w usłudze SAAS - znak sprawy ZP-DI-80/18. 
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w terminie składania ofert znajdzie 
się na rachunku bankowym Zamawiającego. 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c)  gwarancjach bankowych; 
d)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

 z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

Wadium wnoszone w formie niepieniężnej: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć  
w oryginale, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.  

Wadium w formie innej niż w pieniądzu - należy złożyć wraz z ofertą lub pocztą elektroniczną 
na adres: przetargi@udt.gov.pl 

UWAGA: z treści dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, na każde pisemne 
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta 
do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 
4a ustawy Pzp oraz w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 

mailto:przetargi@udt.gov.pl
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W przypadku składania wadium w formie innej niż pieniądz, dokument wadialny musi powoływać 
przesłanki wymienione poniżej w pkt a i b: 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp,  
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 
25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

     - Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: 
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie; 
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.  

Informacje ogólne:  

Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wadium zostanie wniesione w sposób 
nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b. 
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium, zgodnie z art. 46 ust. 1 - jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), 
dokument wniesienia wadium winien wyraźnie wskazywać na lidera konsorcjum, bądź  
na jednego z członków konsorcjum albo na wszystkich jego uczestników. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - nie dotyczy. 
 

  XV.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  
z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego 
może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. W przypadku 
wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
 

XVI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Miejsce oraz termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy zakupowej – zgodnie ze 
wskazaniem na 1 stronie SIWZ. 

Termin: 24.01.2019 r. do godziny 12:00. 
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2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 
Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa, pokój 13, 10, 208 lub 
sali A, B, C. 
Termin: 24.01.2019 r. o godzinie 12:30. 
Zamawiający otworzy oferty poprzez wykorzystanie odpowiedniej dedykowanej strony dla 
niniejszego postępowania, za pośrednictwem Platformy zakupowej. 

3. Sesja otwarcia ofert: 
    Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom 
informację  
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamawiający poda do wiadomości: 
-   nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty; 
-   ceny brutto ofert oraz inne kryteria oceny ofert; 

4.  W myśl art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności oraz innych kryteriów oceny 

ofert; 
5.  Zgodnie z Rozdziałem VI pkt 3 - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w pkt 4, przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  

 
XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1. Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN liczbą,  
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

2. Cena może być tylko jedna.  
3. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją usług z uwzględnieniem 

wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług). Wykonawca musi uwzględnić i wycenić  
w podanej cenie zakres wszystkich czynności wymienionych w SIWZ. 

4. Cena jest stała (nie ulega zmianie) przez okres ważności oferty (związania) i realizacji całego 
zamówienia. 

5. Cena oferty musi być podana w Formularzu oferty (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 
nr 1 do SIWZ).  
UWAGA:  

     Cena oferty powinna być wyliczona zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego, tj. Wykonawca 

ustala cenę jednostkową netto za pozycję przedmiotu zamówienia. Wartość netto to suma 

iloczynów ceny jednostkowej i ilości. Wartość podatku VAT to iloczyn wartości netto  

i odpowiedniej stawki podatku VAT. Wartość brutto to suma wartości netto i wartości podatku 

VAT, co stanowi cenę oferty. Przy powyższych obliczeniach Wykonawca dokonuje w każdym 

miejscu zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych 

groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe 

zaokrągla się do 1 grosza. 

7. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w złotych polskich. 
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku.  



ZP-DI-80/18 – Usługa dostępu do systemu MDM/MAM do zarządzania urządzeniami przenośnymi w usłudze SaaS 

 

13 
 

9. W przypadku, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której 
wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  
z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty  
z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
 

XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA 

Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

XIX.     KRYTERIA OCENY OFERT 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1. Cena – 60%  

W kryterium „cena” Zamawiający ofercie z najniższą ceną, nie podlegającej odrzuceniu przyzna 
maksymalną ilość punktów tj. 60 pkt a punkty dla wszystkich pozostałych ofert zostaną 
wyliczone  
ze wzoru: 

       Pc = Cn/Cb x 60  

Pc – ilość punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „cena” 
Cn – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie 
Cb – cena ocenianej oferty 
 

2. Dodatkowe funkcjonalności - 40%  

W przypadku kryterium dodatkowe funkcjonalności Zamawiający przyzna następującą 
punktację: 

L.p. dodatkowe funkcjonalności pkt 

1 
Wszystkie wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia funkcjonalności konfigurowane są z poziomu 

centralnej konsoli zarządzającej rozwiązania 
8 pkt 

2 Rozwiązanie posiada wsparcie dla wieloczynnikowej autoryzacji (ang. Multi-Factor Authentication) 8 pkt 

3 
Rozwiązanie posiada wbudowane narzędzia wspierające zdalne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów  

z urządzeniem przenośnym 
8 pkt 

4 
Wsparcie dla audytów zgodności konfiguracji/zawartości telefonu z ustalonym wzorcem (ang. IT/ Security 

Compliance) odbywają się w określony, regularny i automatyczny sposób, co najmniej raz na 48h. 
8 pkt 

5 
Wsparcie dla rozwiązań typu kioskowego (uruchomiona jedna aplikacja na urządzeniu przenośnym, bez 

możliwości jej wyłączenia) 
8 pkt 

 
Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 40 pkt. 

3. Punkty w w/w kryteriach zostaną bezpośrednio przypisane do każdej z ofert. 

4. Ilość punktów obliczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg zasad 
matematycznych. 

5. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta zdobędzie 
największą sumę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełni wymagania określone 
w SIWZ i ustawie. Uzyskane wyniki będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, wg 
zasad matematycznych. 
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XX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

 

1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do zawarcia 
umowy w terminie, zgodnym z art. 94 ustawy Pzp i miejscu określonym przez 
Zamawiającego.  

2. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega 
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył 
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 
 

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 
zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, 
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej - zgodnie z Działem VI ustawy Pzp. 
 

XXII.    WARUNKI UMOWY 

1. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz 

danych zawartych w najkorzystniejszej ofercie.  
3. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ. 
4. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian  

w umowie w następujących przypadkach: 
- przy wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, 

- zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w  przypadkach opisanych we wzorze umowy. 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp  w  szczególności: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
b) zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami. 

Zmiany te mogą być dokonywane przez powiadomienie drugiej strony umowy za pomocą pisma lub 
wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną, za potwierdzeniem odbioru. 

Zamawiający zastrzega, że niedopuszczalny jest przelew wierzytelności wynikających z  umowy 

bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

Wszystkie postanowienia, o których mowa powyżej, stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

XXIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

Zgodnie z przepisami ustawy PZP, wyniki postępowania zostaną przekazane niezwłocznie 
Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej oraz zostaną ogłoszone na stronie 
internetowej Zamawiającego: www.udt.gov.pl, zakładka: Kim jesteśmy -> zamówienia publiczne 
i sprzedaż majątku -> zamówienia publiczne. 

XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zasady udostępniania dokumentów, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia 

http://www.udt.gov.pl/
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się od chwili ich otwarcia. 
Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 
W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn 
technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia 
dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być 
one udostępnione. 

Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników,  
w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać 
za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych 
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych 
przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących 
badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie  
do udziału w postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż 
odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo w dniu 
przekazania informacji o unieważnieniu postępowania. 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ: 
Załączniki stanowiące ofertę: 

Załącznik nr 1     Formularz oferty  
Załącznik nr 2     Zobowiązanie innych podmiotów - jeżeli dotyczy 
Załącznik oświadczenia składany bez wezwania Zamawiającego: 

Załącznik nr 3     Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik oświadczeń składanych przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza: 

Załącznik nr 4     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Inne załączniki:  

Załącznik nr 5   Wzór umowy wraz z załącznikami (w tym: Opis przedmiotu zamówienia) 
Załącznik nr 6   Wykaz usług 
Załącznik nr 7   Wykaz osób 
Załącznik nr 8   Informacja RODO    

 
 


