Nr postępowania: ZP.17.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej
dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty,
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na:

zakup dostępu do systemu rekrutacyjnego wraz z usługą wsparcia

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30211300-4 – Platformy komputerowe
72253200-5 – Usługi w zakresie wsparcia systemu

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią wzory następujących dokumentów:
Załącznik nr 1– opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Załącznik nr 1A do OPZ- identyfikacja wizualna
Załącznik nr 2– wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 3 – wzór umowy
Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 - wzór wykazu usług
Załącznik nr 8 – wzór zobowiązania osób trzecich
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Rozdział I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
NIP 583-000-20-02 Regon 190044530
adres e-mail: sekretariat@arp.gda.pl,
tel. +48 58 32 33 101,
fax +48 58 32 33 200,
adres strony internetowej: www.arp.gda.pl, www.bip.arp.gda.pl
Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem
zasad określonych ustawą Pzp o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej ustawy Pzp).

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dostępu do systemu rekrutacyjnego oraz zakup usług
wsparcia. System rekrutacyjny powinien umożliwiać:
a. tworzenie ofert pracy w formie stron internetowych;
b. zbieranie i zarządzanie aplikacjami kandydatów.
2.

Zamówienie nie zostało podzielone na części.

3.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie będzie współfinansowane przez Unię
Europejską w ramach projektu "Invest in Pomerania 2020", realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, umowa o dofinansowanie RPPM.02.05.00-22-0001/16-00,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ oraz we
wzorze umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

5.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) osób wykonujących
następujące rodzaje czynności związane z realizacją przedmiotowego zamówienia świadczenie usług wsparcia.
2) W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie
o spełnieniu wymogu wskazanego w pkt 1, tj. że czynności wskazane powyżej będą
wykonywane przez osobę/osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu
pracy.
3) Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań
dotyczących zatrudnienia osób poprzez:
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a. żądanie złożenia przez wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenia o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
wskazane w pkt 1 w zakresie wskazanym w pkt 2, w terminie 7 dni od otrzymania
żądania,
b. zwrócenie się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
4) Sankcje z tytułu niespełnienia powyższych wymagań, zostały uregulowane we wzorze
umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
6.

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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al.
Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk, NIP 583-000-20-02, Regon 190044530, adres email: sekretariat@arp.gda.pl, tel. +48 58 32 33 101, fax +48 58 32 33 200
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Agencji Rozwoju Pomorza S.A. jest Lucjan
Brudzyński, kontakt: rodo@arp.gda.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami 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 2018 r. poz. 1986 ze
zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją Umowy o dofinansowanie do
upływu terminów wynikających z tej Umowy, nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2028
r.;
6) obowiązek podania przez danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy
będącego osobą fizyczną 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 danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoba, której dane są przetwarzane, posiada:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników);
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 (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
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prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) osoba, której dane są przetwarzane, nie posiada:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawa do usunięcia danych osobowych;
b. prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawa sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia
1. Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia – 16 miesięcy.
2. Zamawiający przewiduje prawo opcji co do długości trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do przedłużenia terminu realizacji umowy o okres kolejnych 12 kolejnych miesięcy oraz
następnie o okres kolejnych 6 miesięcy, na podstawie jednostronnego oświadczenia, złożonego
każdorazowo Wykonawcy minimum na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji dwukrotnie, co oznacza, że umowa może zostać
przedłużona o łączny okres najwyżej 18 miesięcy (12 miesięcy i 6 miesięcy). W razie skorzystania z
prawa opcji usługi będą wykonywane na zasadach przewidzianych dla pierwszego okresu
wykonywania usługi.
3. Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do
SIWZ (OPZ).

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu:
1) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23;
2) wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp;
3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20
ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o
której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Rafał Dubel – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu
ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441, NIP: 583-000-20-02, Regon: 190044530
Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł.

4

4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
pkt. 3).
5) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę
dostarczenia systemu rekrutacyjnego, umożliwiającego tworzenie ofert pracy w formie stron
internetowych, zbieranie i zarządzanie aplikacjami kandydatów i świadczył usługi wsparcia dla tego
systemu przez okres minimum 6 miesięcy.
Świadczone usługi wsparcia obejmowały minimum wstępną weryfikację kandydatów pod kątem
spełniania minimalnych kryteriów rekrutacyjnych, zbieranie danych statystycznych dot. ruchu
użytkowników na ofertach pracy w formie stron internetowych oraz jego źródeł.
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w ust. 1 pkt 1.2. SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych.
7. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w ust. 3, wystąpi
wyłącznie w przypadku, kiedy:
1) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
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;
2) zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp;
3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne
podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
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5) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
1) W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2
ust. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany
jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy
Pzp.
2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 2 powinno mieć postać
dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych
do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. W zakresie formy,
pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub notarialnie
potwierdzona kopia). Pełnomocnictwo w formie pisemnej należy dołączyć do oferty.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich wykonawców występujących
wspólnie.
6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z wykonawcą występującym jako
pełnomocnik pozostałych (liderem).
7) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie Formularz
Ofertowy.
9) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek
określony w ust. 1 pkt. 1.2. musi spełniać przynajmniej jeden wykonawca.
9. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
1) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1
pkt 1.2,
2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w ust. 1 pkt. 1 ppkt. 1.1.
10.Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp informuje, iż przewiduje możliwość w pierwszej
kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale
V oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą
następujące oświadczenia i dokumenty:
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1) aktualne na dzień składania ofert:
a. wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg. wzoru
na załączniku nr 4 do SIWZ.
b. wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg.
wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o
których mowa w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzić spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3) Wykonawca, który 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, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.
4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji
podmiotu trzeciego (przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).
2.

Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:
1) w celu oceny oferty w ramach kryterium „Próbka strony oferty pracy dla użytkownika”,
próbkę strony oferty pracy dla użytkownika (osoby rekrutowanej) zawierającą:
a. prezentację szaty graficznej strony oferty pracy przygotowanej dla użytkownika;
b. prezentację makiet strony (mockup) z opisem proponowanych funkcji i narzędzi
wykorzystanych na stronie.
Materiały powinny być przygotowane zgodnie z:
a. wytycznymi identyfikacji wizualnej przekazanej przez Zamawiającego, stanowiącej
Załącznik nr 1A do OPZ;
b. wytycznymi Material Design by Google lub Material Design 2 by Google
Materiały powinny być przygotowane w następujących formatach:
a. próbka szaty graficznej – w formacie .jpg, .PNG lub innym standardowym formacie
graficznym, który jest obsługiwany przez system operacyjny Windows 10;
b. próbka makiety – w formacie .jpg, .PNG lub innym standardowym formacie
graficznym, który jest obsługiwany przez system operacyjny Windows 10; próbki
mogą być przygotowane w programie do tworzenia makiet stron, mogą być klikalne;
forma przygotowania nie będzie podlegała ocenie;
W przypadku nie dostarczenia próbki/ek wraz ofertą, oferta otrzyma 0 punktów w ramach
danego kryterium pozacenowego.
2) w celu oceny oferty w ramach kryterium „Próbka systemu dla rekrutera” Wykonawca
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertę próbkę systemu dla rekrutera (osoby rekrutującej)
zawierającą:
a. prezentację wyglądu systemu przygotowanego dla rekrutera zgodnie z zasadami
User Experience;
b. prezentację makiet strony (mockup) z opisem proponowanych funkcji i narzędzi
wykorzystanych na stronie;
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Materiały powinny być przygotowane zgodnie z:
a. wytycznymi identyfikacji wizualnej przekazanej przez Zamawiającego stanowiącej
Załącznik nr 1A do OPZ;
b. wytycznymi Material Design by Google lub Material Design 2 by Google
Materiały powinny być przygotowane w następujących formatach:
a. próbka szaty graficznej – w formacie .jpg, .PNG lub innym standardowym formacie
graficznym, który jest obsługiwany przez system operacyjny Windows 10;
b. próbka makiety – w formacie .jpg, .PNG lub innym standardowym formacie
graficznym, który jest obsługiwany przez system operacyjny Windows 10; próbki
mogą być przygotowane w programie do tworzenia makiet stron, mogą być klikalne;
forma przygotowania nie będzie podlegała ocenie;
W przypadku nie dostarczenia próbki/ek wraz ofertą, oferta otrzyma 0 punktów w ramach
danego kryterium pozacenowego.
3.

4.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (przykładowy wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełnienia, w zakresie, w
jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli
wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;
2) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem dat ich
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg wzoru wskazanego w
załączniku nr 7 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami są:
a. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane,
b. oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w ppkt a). Jeśli
Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości
uzyskania poświadczenia.

5.

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
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uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

7.

Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.

9.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te
podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

10. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów,

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, zaś poświadczenie za
zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia,
sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których

mowa w niniejszym rozdziale w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i
dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
13. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów

lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to
rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby
(osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu, na zasobach
lub sytuacji którego wykonawca polega zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
właściwym
rejestrze lub
osobę
(osoby)
upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego wykonawca polega na podstawie
pełnomocnictwa. Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób
pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z
imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
14. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w

posiadaniu zamawiającego, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są
one aktualne.
15. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą specyfikację powinny zostać

wypełnione przez Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ.
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Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
1. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniona jest p. Marta Grzyb. Wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego
lub faksem na numer +48 58 32 33 200 lub e-mailem: przetargi@arp.gda.pl, analogicznie wszystkie
oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego będą dostarczane
Wykonawcom w tej samej formie - z zastrzeżeniem, że dokumenty i oświadczenia dostarczane lub
uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp muszą być dostarczone w formie pisemnej tj.
pocztą na adres Zamawiającego.
2. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 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.
3. Pytania Wykonawców powinny być formułowane na piśmie i przesłane pocztą na adres
Zamawiającego lub faksem na nr +48 58 32 33 200 lub drogą elektroniczną (e-mail Zamawiającego:
przetargi@arp.gda.pl).
4. Analogicznie wszystkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego
będą dostarczane wykonawcom w tej samej formie.
5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu, lub e-maila lub adres podany
przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z
treścią pisma.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ,
bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej, na której została
udostępniona SIWZ. Wyjaśnienia zostaną przesłane Wykonawcom pisemnie, faksem lub e-mailem.

Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium oraz należytego zabezpieczenia umowy.

Rozdział IX. Termin związania ofertą
1. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni.
2. 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.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział X. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego
Załącznik nr 3 do SIWZ.
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2. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI ust. 1 SIWZ oraz
ewentualne pełnomocnictwa.
3. Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób uniemożliwiający jej
zdekompletowanie.
4. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Zaleca się aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę lub
osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
6. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do
oferty, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone
w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.
7. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę, podpisy złożone przez Wykonawcę
w Formularzu oferty oraz innych formularzach zawartych w SIWZ powinny być czytelne.
8. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
9. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Agencji
Rozwoju Pomorza S.A. przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku. Na kopercie należy umieścić nazwę
i adres Wykonawcy, oraz napis:
„Oferta na zakup dostępu do systemu rekrutacyjnego wraz z usługą wsparcia
Nie otwierać przed dniem 4 czerwca 2019 r. do godz. 12.30”.
10.Wykonawca umieści na kopercie także swoją nazwę (firmę) oraz adres.
11.Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty,
przed jej otwarciem.
12.Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty.
Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w ust. 9, SIWZ z
dopiskiem „Zmiana oferty”.
13.Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez wysłanie
informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze do
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
14.Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji, które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł –
nie później niż w terminie składania ofert – że nie mogą być udostępnione i muszą być oznaczone
klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15.Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione 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.
16.Zaleca się, aby dokumenty te były spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
17.Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
18.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
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Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.

Oferty należy składać w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przy Al. Grunwaldzkiej 472 D
w Gdańsku, w sekretariacie Zarządu – p. XIII (czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 16.00).

2.

Termin składania ofert upływa dnia 4 czerwca 2019 r. o godz. 12.00.

3.

Oferty zostaną otwarte w dniu 4 czerwca 2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie Agencji Rozwoju
Pomorza S.A. przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku w Sali konferencyjnej.

4.

Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

5.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący komisji przetargowej poinformuje
Wykonawców, jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny ofert. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zostały
określone w SIWZ.

7.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający
https://www.arp.gda.pl informacje dotyczące:

zamieści

na

stronie

internetowej

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny ofert, natomiast termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności
określono w SIWZ.

Rozdział XII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową
realizacją niniejszego zamówienia.
2. Cena musi uwzględniać wymagania SIWZ i być wyliczona na podstawie opisu przedmiotu
zamówienia, wzoru umowy oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu,
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Cenę należy podać w PLN i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy,
uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do
wykonania przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza
udzielić.
4. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a
płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy, której wzór załączono do SIWZ (załącznik nr 3 SIWZ).
5. Cena oferty winna być podana do dwóch miejsc po przecinku.
6. Niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe.
7. Cena oferty jest ceną ryczałtową.
8. Cena oferty winna być ceną brutto zawierającą podatek VAT.
9. Jeżeli okaże się, że 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
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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. Cena podana
w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
10. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Kryterium

Waga %

Cena brutto wykonania zamówienia (PK1)

50

Próbka strony oferty pracy dla użytkownika (PK2)

25

Próbka systemu dla rekrutera (PK3)

25

Przy czym [1%=1pkt].

1. Sposób oceny ofert
Liczba punktów danej oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w każdym z kryteriów,
zgodnie z wzorem:
PO = PK1 + PK2 + PK3
Gdzie:
PO – liczba punktów przyznanych ofercie
PK1 – liczba punktów dla kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia”
PK2 - liczba punktów dla kryterium „Próbka strony oferty pracy dla użytkownika”
PK3- liczba punktów dla kryterium „Próbka systemu dla rekrutera”
1) Dla Kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia (PK1)”
Sposób obliczenia:
PK = [CN / CR x 50% ] x 100
PK– ilość punktów dla kryterium
CN– najniższa oferowana cena
CR– cena oferty rozpatrywanej

2) Dla kryterium „Próbka strony oferty pracy dla użytkownika (PK2)”
Kryterium to będzie oceniane w oparciu o dokumenty wskazane w rozdz. V ust. 1 pkt. 5), przy
czym każdy z członków Komisji (z wyłączeniem Sekretarza i jego Zastępcy) może przyznać od 0
(minimum) do 25 punktów (maksimum) w ramach tego kryterium. Następnie liczby punktów
uzyskane przez Wykonawcę od każdego członka Komisji dokonującego oceny zostaną
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zsumowane i tak uzyskana suma zostanie podzielona przez liczbę członków Komisji
dokonujących oceny, stanowiąc w ten sposób końcowy wynik oceny oferty w przedmiotowym
kryterium.
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie merytorycznej oceny punktowej, w ramach
której oceniane będą obszary takie jak:
a. Szata graficzna:

b.

•

przejrzystość strony wynikająca z rozplanowania poszczególnych graficznych
elementów strony- od 0 do 5 pkt.

•

skorelowanie warstwy wizualnej z charakterem strony- od 0 do 5 pkt.

•

wyróżnienie koncepcji graficznej strony na tle konkurencyjnych serwisów- od
0 do 5 pkt.

Makieta strony:
•

przejrzystość i intuicyjność użytkowania strony wynikająca z rozplanowania
poszczególnych elementów strony- od 0 do 5 pkt.

•

wyróżnienie koncepcji makiety strony na tle konkurencyjnych serwisów- od
0 do 5 pkt.

2) Dla kryterium „Próbka systemu dla rekrutera (osoby rekrutującej) PK3”
Kryterium to będzie oceniane w oparciu o dokumenty wskazane w rozdz. V ust. 1 pkt. 6), przy
czym każdy z członków Komisji (z wyłączeniem Sekretarza i jego Zastępcy) może przyznać od 0
(minimum) do 25 punktów (maksimum) w ramach tego kryterium. Następnie liczby punktów
uzyskane przez Wykonawcę od każdego członka Komisji dokonującego oceny zostaną
zsumowane i tak uzyskana suma zostanie podzielona przez liczbę członków Komisji
dokonujących oceny, stanowiąc w ten sposób końcowy wynik oceny oferty w przedmiotowym
kryterium.
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie merytorycznej oceny punktowej, w ramach
której oceniane będą obszary takie jak:
a. Szata graficzna:

b.

•

przejrzystość strony wynikająca z rozplanowania poszczególnych graficznych
elementów strony- od 0 do 5 pkt.

•

skorelowanie warstwy wizualnej z charakterem strony- od 0 do 5 pkt.

•

wyróżnienie koncepcji graficznej strony na tle konkurencyjnych serwisów- od
0 do 5 pkt.

Makieta strony:
•

przejrzystość i intuicyjność użytkowania strony wynikająca z rozplanowania
poszczególnych elementów strony- od 0 do 5 pkt.

•

wyróżnienie koncepcji makiety strony na tle konkurencyjnych serwisów- od
0 do 5 pkt.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane
do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego
zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
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4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
5. Zamawiający poprawi w ofertach:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian
w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego
ofert dodatkowych.
7. Zamawiający nie przewiduje dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i
ocenie ofert przez komisję przetargową na podstawie kryteriów oceny określonych w rozdz. XIII
SIWZ.
2. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli:
a. będzie niezgodna z ustawą;
b. jej treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c. jej złożenie stanowiło będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e. zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
f. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
g. wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie
omyłek, o których mowa w rozdz. XIII ust. 4) pkt 3 SIWZ;
h. wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 pzp, na przedłużenie terminu
związania ofertą;
i. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
j. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział XV. Informacje dodatkowe
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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3) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp.
4) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
5) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
7) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
9) Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
10) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
11) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający
żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
12) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia na usługi.

Rozdział XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy.
1. Istotne dla stron postanowienia zostały wskazane we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3
SIWZ.
2. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. Umowa zostanie zawarta z zachowaniem terminu wskazanego w art. 94 ustawy Pzp.
4. Do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią
inaczej.
5. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej.
6. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
7. 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.
8. Okoliczności w jakich umowa może zostać zmieniona zostały opisane we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
9. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla
się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia
warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w
art. 93 ust. 1.
16

Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
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1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność
z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub o
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 ustawy.
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w
ustawie dla tej czynności.
10. Na czynności, o których mowa w ust. 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem czynności
wymienionych w art. 180 ust. 2 ustawy.
11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180
ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
13. Odwołanie wobec innych czynności niż określone w ust. 11 i 12 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
14. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI Pzp.
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