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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie: SIWZ)  
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) 

 

 
 

na 
 

 

„ Dostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w 
Poznaniu” 
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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

      Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu 
      ul. Matejki 59, 60 – 770 Poznań 

      fax. 61 83 46 147 
      Godziny pracy: 730- 1530 od poniedziałku do piątku.   

 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 

www.ztm.poznan.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania 

www.bip.poznan.pl, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego: Zarząd Transportu 
Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, na parterze. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  
w dniu 24 sierpnia 2018r. pod numerem 605723-N-2018  

 
Znak sprawy (postępowania) - ZTM.EZ.3310.13.2018 

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym 
znakiem. 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 

 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  

na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych 

na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia.  
 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby 
Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu”. 

 

Opis przedmiotu zamówienia (dalej OPZ) zawarty został w załączniku nr 7 do SIWZ. 
 

3.2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 

30236200-4 - Urządzenia do przetwarzania danych, 

30232000-4 – Sprzęt peryferyjny 
30236110-6  - Pamięć o dostępie swobodnym (RAM) 

30234000-8 - Nośniki do przechowywania 
32420000-3 - Urządzenia sieciowe 

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy 
3.3     Zamawiający dopuszcza składanie ofert na następujące części: 

 

Część I –  Dostawa sprzętu serwerowego 
Część II – Dostawa części serwerowych 

Część III –Dostawa sprzętu sieciowego 
Część IV - Dostawa sprzętu komputerowego 

 

       3.4 Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ztm.poznan.pl, adres strony internetowej 
Zamawiającego: www.ztm.poznan.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Poznania: www.bip.poznan.pl.  
3.5   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.6   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

3.7     Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej dla części I, II i IV 
postępowania. 

3.8        Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

http://www.ztm.poznan.pl/
http://www.bip.poznan.pl/
mailto:zamowienia@ztm.poznan.pl
http://www.ztm.poznan.pl/
http://www.bip.poznan.pl/
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3.9        Wszystkie informacje przedstawione w SIWZ przeznaczone są wyłącznie  

do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny 
sposób. 

3.10 W przypadku gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot  
 zamówienia  poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 

lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania 

ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter 
wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwania 

Zamawiającego.  
Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach nie gorszych od opisu 

wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane 

przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem 
„parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, 

kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość, postać, rozmiar, dawkę, itp. 
W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o 

innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych 
właściwościach i funkcjonalnościach niż  określone w SIWZ. 

W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienia do norm 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 
odniesienia referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i 3 Pzp 

Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania norm równoważnych. 
Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art.30 

ust. 5 ustawy Pzp musi wykazać, ze oferowane dostawy spełniają warunki określone 

przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w 
ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez 

to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia 
zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. 

 
4 Termin wykonania zamówienia.  

  

Termin dostawy jest drugim kryterium oceny ofert. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji 
zamówienia w czasie zaproponowanym w ofercie od momentu podpisania umowy. 

 
5 Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, warunki udziału  

w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
  

5.1   O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
a) nie podlegają wykluczeniu; 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego,  

o ile zostały określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

 
5.2 Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie 

z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:  
a) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Opis sposobu oceny spełniania warunku: 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 

                       Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez przedłożenie oświadczenia 
   z art. 25a ust.1 pkt.1 ustawy Pzp, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

 

b) zdolność techniczna lub zawodowa: 
Opis sposobu oceny spełniania warunku: 

Dla części I Wykonawca musi wykazać, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a 

w przypadku świadczeń okresowych o charakterze ciągłym również wykonuje należycie: co 
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najmniej jedną dostawę, obejmującą dostawę serwerów o wartości min. 100 000,00 zł brutto 

(sto tysięcy złotych). 
 

         Dla części II, III, IV  
        Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 

      Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez przedłożenie oświadczenia  z art. 25a ust.1    
pkt.1 ustawy Pzp, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

 

c) sytuacja ekonomiczna i finansowa: 
Opis sposobu oceny spełniania warunku:  

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez przedłożenie oświadczenia z art. 

25a ust. 1 ustawy Pzp, o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu; 

 
5.3. Wstępna ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie poprzez 

sprawdzenie prawidłowości i kompletności wymaganych oświadczeń, zgodnie z formułą 
„spełnia – nie spełnia”, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, 3a i 4 ustawy Pzp. 

 
5.4. Podstawy wykluczenia z postępowania: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz art. 24 
ust. 5 pkt pkt. 1 ustawy Pzp. 

5.5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20  
lub art. 24 ust. 5 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 szkód, 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. Przepisu art. 24 ust. 8 zdanie pierwsze ustawy Pzp 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. 

            
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

art. 24 ust. 8. 
 

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy Pzp przed wykluczeniem 
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia,  

że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci 

konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 
 

 

5.6 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 25a ust. 1). Wzór 
oświadczeń stanowią Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. 

6. Zamawiający działając na podst. art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, przed udzieleniem 
zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 

do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń następujących dokumentów:   
(w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez 

Wykonawcę, (§ 14 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (Dz.U.  2016 poz. 1126)); w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (pkt. 5.4 SIWZ) i 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (cz. I zamówienia): 
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a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1. 

 
b) wykaz dostaw  wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych 

przyczyn 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 wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

(dotyczy części I) 
6.1  Uwaga: dotyczy Wykonawców wspólnie składających ofertę: 

W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowania zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie 
składających ofertę. 

 
Uwaga: dotyczy wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty w postępowaniu 

W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, Wykonawca składa, stosownie do treści  
art. 24 ust. 11 Pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego 

 na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa 
w art. 86 ust. 5 Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  

do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą  

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 

 
Uwaga: 

1) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego  

przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji  

(art. 26 ust. 2c ustawy Pzp), jeżeli dotyczy. 

2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia,  

jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy  

lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego  

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  

(t. j. z dnia 26.06.2014r. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.), 

3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  

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, 

4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie 

braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych  

baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 
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5) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują  

się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, Zamawiający  

w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP  

(brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych 

przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów,  

o ile są one aktualne. 

6) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 

 na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich (odpowiednio) dotyczą. 

 

6.2 Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

6.2.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów potwierdzających odpowiednio, że: 

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania. 
6.2.2 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje 

 się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, lub przed notariuszem.  

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego  
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 
 

6.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, 

spółka cywilna):Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w tym 
przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się 

odpowiednio 

 do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument 
pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: 

postępowania o zamówienie publiczne którego dotyczy, Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres 

 jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: 
 reprezentowanie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

 zaciąganie zobowiązań w imieniu Wykonawcy wspólnie ubiegającego  

się o udzielenie zamówienia publicznego; 

 złożenie oferty wspólnie; 

 prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych 

 z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.Dokument 
pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających 

się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako 
pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione 

 we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy. Stosowne pełnomocnictwo 

winno zostać załączone do oferty w formie oryginału pełnomocnictwa lub 
kopii poświadczonej notarialnie. 

6.3.3 W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składa każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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6.3.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
 

6.4 Wykonawcy polegający na zasobach innych podmiotów. 
6.4.1 Wykonawca, zgodnie z art. 22 a ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

6.4.2 Zamawiający ocenia, 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 bada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy Pzp. 

6.4.3 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,  

za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba, że za nieudostępnienie nie ponosi winy. 

6.4.4 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
podmiotu, o którym mowa w pkt. 6.6.1 SIWZ nie potwierdzają spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa pkt 5.2 SIWZ. 
6.4.5 W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  

na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny,  

czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp  
do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

-  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego, 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
- 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. 
6.4.6 Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 6.6.5 niniejszej SIWZ musi być złożone w formie 

oryginału i podpisane przez te podmioty.  Dokument należy dołączyć do oferty. 
6.4.7 Wykonawcy powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkładają także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 
Wykonawcy. 

 
6.5  Podwykonawcy. 

   6.5.1   Definicja umowy o podwykonawstwo zgodnie z art. 2 pkt. 9b ustawy Pzp. 
Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej 

 o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 

stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego 
Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na 

roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między 
dalszymi Podwykonawcami. 

6.5.1   Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom.  

 W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w Formularzu ofertowym        
części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. 

6.5.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom,  
 w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 

 w postępowaniu zamieszcza informację o Podwykonawcach w oświadczeniu. 
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6.5.3    Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy,  

przedkładają także oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania dotyczące 
Podwykonawcy. Zamawiający może przed udzieleniem zamówienia wezwać Wykonawcę do 

złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt. 6 SIWZ, dotyczącego Podwykonawcy. 
6.5.4   Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca 

jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6.5.5   Za prace zrealizowane przez Podwykonawców Wykonawca będzie odpowiadał  
jak za własne. 

 

6.6   Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:  
a) Formularz ofertowy według załącznika nr 1 do SIWZ; 

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ; 

c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 
nr 3 do SIWZ; 

d) dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta 
ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP; 

e) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych 
się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale 

bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie; 

f) kserokopia wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz. 
 

6.6.1 Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe       
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

6.6.2 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 

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, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 
wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 
6.6.3 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

 o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu 

lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 
 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 
7.1. Wszelką  korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem 

należy kierować na adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59,  

60-770 Poznań, Kancelaria Urzędu, pok. 004, parter, e-mail: 
zamowienia@ztm.poznan.pl, faks: (61) 83 46 147, z podaniem znaku sprawy: 

ZTM.EZ.3310.13.2018, osoba do kontaktu: Ilona Maciak. 
7.2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, 

faksem lub drogą elektroniczną (email). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną 

mailto:zamowienia@ztm.poznan.pl
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(email), każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, 
Zamawiający domniema, iż korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer 

faksu lub adres internetowy podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób 
umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

7.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, 
dotyczących treści złożonych ofert. Oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy 

przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego  

w wezwaniu. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty. 

7.4. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w 

treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

7.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 

 ofert – zastrzegając sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na pytania postawione  
po tym terminie. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże 

Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania, a ponadto 
każdorazowo zamieści na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ. 

Odpowiedzi na zapytania będą stanowić integralną część SIWZ oraz będą 

wiążące w stosunku do każdego Wykonawcy. 
7.6. W uzasadnionych przypadkach zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający może 

przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 
7.7. Jeśli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia. 

7.8. Jeśli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców,  

którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej, jeżeli SIWZ 
 jest udostępniona na tej stronie. Zapis Rozdziału 7 pkt 7.7 SIWZ stosuje się odpowiednio.  

7.9. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

 
8. Wymagania dotyczące wadium. 

 
8.1. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć składaną ofertę wadium w wysokości: 

dla części I –   4 000,00 zł (cztery tysiące złotych), 
dla części II – 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych), 

dla części III – nie dotyczy, 
dla części IV – 950,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt złotych) 

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, 

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 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240) 
 

8.2. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone w terminie (dnia i godziny) 
składania ofert, określonego w Rozdziale 11 pkt 11.1 niniejszej SIWZ. 
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UWAGA: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym na 

rachunek Zamawiającego na konto PKO BP S.A. Nr 19 1020 4027 0000 1102 1262 
7305 z adnotacją: 

„Dostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Zarządu Transportu 
Miejskiego w Poznaniu”  

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się 
na rachunku bankowym Zamawiającego. 

8.3. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna, należy złożyć w zamkniętej kopercie 

oznaczonej „Wadium – Dostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby 
Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu” w siedzibie Zarządu Transportu 

Miejskiego w Poznaniu (adres: 60-770 Poznań, ul. Matejki 59) Kancelaria, parter, pok. 
021, do terminu (dnia i godziny) składania ofert, określonego w Rozdziale 11 pkt. 11.1 

niniejszej SIWZ, natomiast kserokopię dołączyć do oferty. 

8.4. Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych 

przez podmioty o których mowa w art. 6  b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości winno zawierać: 

a) wskazanie gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub 
poręczenia), 

b) wskazanie beneficjenta (Miasto Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w 

Poznaniu), 
c) określenie terminu obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres 

związania ofertą) 
d) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium) 

e) „gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy 

i na pierwsze żądanie”    
8.5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy Pzp zawarte w art. 45 i 46.  

8.6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione  
w sposób nieprawidłowy. 

8.7. 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. 

8.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 

została wybrana:  
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie;  
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 
 

9. Termin związania ofertą. 
9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 

 

10.  Opis sposobu przygotowywania ofert. 
10.1. Oferta. 

10.1.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku 
polskim, pismem czytelnym i trwałym.  

10.1.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
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10.1.3 Każda strona Oferty wraz z załącznikami musi być podpisana (za podpis uznaje się  

swoisty dla danej osoby, charakterystyczny, powtarzalnym znak graficzny, wywodzący się 
od jej imienia i nazwiska, niebędący koniecznie pełnym imieniem i nazwiskiem, 

pozwalający na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła) przez osobę(y) 
umocowaną(e)do reprezentowania Wykonawcy. Za osobę(y) umocowaną(e) do 

reprezentowania Wykonawcy uznaje się osobę(y) wymienioną(e) we właściwym rejestrze  
lub pełnomocnictwie. 

10.1.4 Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym 
rejestrze lub ewidencji Wykonawcy. 

10.1.5 Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki  
i inne dokumenty, o których mowa w treść niniejszej SIWZ. 

10.1.6 Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi  

przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje oraz dane określone 
w tych wzorcach. 

10.1.7 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
popisującej ofertę. 

10.1.8 Oferta winna być zszyta, bindowana, oprawiona lub złożona w innej formie 
uniemożliwiającej rozłączenie się kartek. W przypadku niezastosowania się Wykonawcy 

 do zaleceń Zamawiającego opisanych w Rozdziale 10 niniejszej SIWZ, Zamawiający 

informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe w trakcie transportu 
przesyłki bądź przy otwarciu ofert. 

10.1.9 Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy wskazać  

w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz: 

a) spiąć i włożyć w oddzielną nieprzeźroczystą okładkę; 
b) opisać na okładce. 

W zakresie badania zasadności utajnienia informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa,  
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji informacja może 

zostać zastrzeżona jedynie w wypadku łącznego spełnienia przesłanek, o których mowa 
 w art. 11 ust. 4 cytowanej ustawy, tj. „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa 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”. 
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 udostępniane, 
 oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  
Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca na własne ryzyko dołącza do oferty informacje (dokumenty, oświadczenia, 
itp.), które nie są wymagane w SIWZ i w takim przypadku Wykonawcy nie przysługują 

roszczenia w stosunku do Zamawiającego w związku z udostępnieniem tych informacji  
na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 

 
10.2. Sposób zaadresowania oferty. 

10.2.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność 
 do terminu otwarcia ofert.  

10.2.2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego  
na adres jego siedziby  oraz oznaczone w sposób następujący: 
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10.2.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

 
11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 
11.1. Termin składania ofert upływa w dniu 04.09.2018r. o godz. 11:00.  

W przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie 
zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie 

terminu do wniesienia odwołania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data 

 jej wysłania . 

11.2. UWAGA: Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego – Zarząd Transportu 
Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, Kancelaria Urzędu, pok. 021, 

parter, w godzinach urzędowania – 730- 1530 od poniedziałku do piątku i zaadresować 
zgodnie z pkt. 10.2.2. niniejszej SIWZ. 

11.3. Wykonawca, może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 
11.4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2018r. o godz. 11:15,  

w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 
60-770 Poznań, Zespół Zamówień Publicznych, pok. 318, III piętro. 

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę jaka zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

11.6. Informacje ogłoszone w trakcie jawnego otwarcia ofert zostaną udostępnione na stronie 

internetowej Zamawiającego zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 
 

12.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty.  
12.1. Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany 

zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. 

12.2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania Wykonawcy, musi być podana  
w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

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

12.4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza 
 się wariantowości cen. 

12.5. Cena winna być wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

12.6. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
12.7. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w składanej  

ofercie - wpisać do Formularza ofertowego – stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej 
SIWZ. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy 

ceną podaną cyfrową a ceną podaną słownie, za prawidłową zostanie uznana 

 cena podana cyfrowo, musi ona wynikać z kalkulacji, z działań matematycznych. 

Pieczęć firmy Wykonawcy  

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu 
ul. Matejki 59, 60- 770 Poznań  

Kancelaria Urzędu, pok. 021, parter 
  

 

„ Dostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby 
Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu” 

  

 
nie otwierać przed  04.09.2018 r. godz. 11:15 
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12.8. Wszelkie rozliczenia  dotyczące realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego 

postępowania dokonywane będą w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 

12.9. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń zaliczkowych. 
12.10. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe będą się wydawać 

rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości 
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych 

 dla wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 

przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października  

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.); 
- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

- wynikających z prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących 
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

- wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska; 

- powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 
12.11. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci  się o udzielenie 

wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, chyba że rozbieżność wynika 
 z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 

postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może 
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa 

 na Wykonawcy. 
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

12.12. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu  
oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według Zamawiającego zawierały 

rażąco niską cenę z powodu udzielenia pomocy publicznej, a Wykonawca, w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem 

w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

12.13. 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. 
 

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

13.1. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego 

rozpatrywania, jeżeli: 
a) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ, 

b) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
c) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
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       13.2 Proponowane kryteria oceny ofert dla każdej części: 

       Tabela 1  

               

KRYTERIUM 
WAGA 

(%) 

LICZBA 

PUNKTÓW 
SPOSÓB OCENY 

Łączna cena brutto 60% 60 
 

Termin dostawy  40% 40  

RAZEM 100% 100  

 

       13.3 Zasady oceny kryteriów 

        Zasady oceny kryterium nr 1 „ cena brutto oferty” 

       Oferty zostaną ocenione wg poniższego wzoru: Cena brutto oferty 

 

  

 

      Zasady oceny kryterium nr 2 „termin dostawy” 

      Zamawiający ustala następującą punktację dla oceny powyższego kryterium 

             

Lp. 
Termin dostawy liczony w dniach 

roboczych 
Ilość punktów 

1. 5 40 

2. 10 40 

3. 15 30 

4. 20 20 

5. 25 10 

6. 30 0 

 

Maksymalny wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 30 dni roboczych licząc od 

daty podpisania Umowy. Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu równego 30 dnia roboczego 

oznaczać będzie, że Wykonawca otrzyma 0 punktów. Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu 

równego 31 dnia lub dłuższego oznaczać będzie, że Wykonawca nie spełnia wymagań 

Zamawiającego i jego oferta zostanie odrzucona. 

 

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium to 40 pkt. 

 

Najkorzystniejsza oferta będzie stanowić najwyższa sumę punktów z obu kryteriów 

13.4  Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

13.5  Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych  

         kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

13.6  Maksymalna możliwa do uzyskania całkowita liczba punktów wynosi 100. 
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13.7  Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

13.8 Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia i zostanie 

oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

13.9 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną. 

 
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

 albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

 a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności 
 lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności; 

d) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali 

zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 
e) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 

f) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 
g) unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

14.2. Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w Rozdziale 14 pkt. 14.1 lit. a), e), 
f), g) SIWZ na swojej stronie internetowej. 

14.3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w Rozdziale 14 ust. 14.1, 
jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

14.4.  O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 
zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania 

 przed upływem terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
14.5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu, o którym mowa  

w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp chyba, że wystąpią okoliczności, o których mowa 

 w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.  
14.6. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie 

 i miejscu podpisania umowy. 
14.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna 

 z przesłanek unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
14.8. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem 

umowy zobowiązany jest wypełnić następujące obowiązki: 
a) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w Rozdziale 

15 SIWZ; 

b) Zamawiający żąda, aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających  
się o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu podpisania umowy przedłożyli umowę 

regulującą ich współpracę. 
14.9. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów wskazanych w Rozdziale 14 ust. 14.8 SIWZ 

umowa pod rygorem nieważności zostanie uznana za niezawartą. 
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15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

15.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
dla części I zamówienia. 

15.2. Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny brutto podanej  

w ofercie. 

15.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść, według wyboru Wykonawcy, 
w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

15.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy musi obejmować cały okres umowy oraz 30 dni od dnia 

zakończenia Umowy. 

15.5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia  
na jedną z kilku form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy 

zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  
bez zmniejszania jego wysokości. 

15.6. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej; 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach 
 o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

15.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PKO BP SA numer 
rachunku 19 1020 4027 0000 1102 1262 7305 W tytule przelewu należy umieścić 

informację „ZTM.EZ.3310.13.2018 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
na „Dostawę sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Zarządu Transportu 

Miejskiego w Poznaniu”- część I zamówienia . Za datę wniesienia zabezpieczenia 

uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego. 
15.8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę 

 na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
15.9. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu 

 z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było  
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
15.10. Jeżeli Wykonawca wnosi zabezpieczenie w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie 

przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski (tabela A kursów średnich walut obcych) obowiązującego  

w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
15.11. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie poręczeń bankowych, 

poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowych, 
gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń 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, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu 
ww. dokumentu. W tym celu Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży 

Zamawiającemu projekt (np.: kserokopia, skan) ww. dokumentu, celem sprawdzenia 
 go pod względem poprawności sporządzenia, w terminie wskazanym  

przez Zamawiającego w wezwaniu do podpisania umowy. 
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15.12. Oryginał zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w formie poręczeń 

bankowych, poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji 
bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń 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 należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, najpóźniej  
w dniu podpisania. 

15.13. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 

2 – 5 ustawy Pzp i kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach określona w walucie 
obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu  

PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 
 (tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu  

w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

15.14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie poręczeń bankowych, 
poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowych, 

gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń 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 winno zawierać: 

a) wskazanie gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji  

lub poręczenia), 

b) wskazanie beneficjenta (Miasto Poznań Zarząd Transportu Miejskiego), 

c) określenie terminu obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres 

obowiązywania umowy, przedłużony o 30 dni), 

d) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy), 

e) „gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy  
i na pierwsze żądanie” Zamawiającego. 

Uwaga:  
Wprowadzenie w poręczeniu bankowym, gwarancji bankowej, gwarancji 
ubezpieczeniowej lub w poręczeniu udzielanym 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, warunków ograniczających 

Zamawiającego w korzystaniu z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zostanie uznane za nie wniesienie zabezpieczenia.  
W takim przypadku Zamawiający działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy 

Pzp, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
15.15. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

 i uznania za należycie wykonane. 

15.16. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności 

za częściowo wykonane usługi. 

15.17. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje  

je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,  

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 

 w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 
 

16.1  Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 

16.2  Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień zawartej umowy: 
 

a. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia, w tym ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), 
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b. zmiany osób wskazanych do kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą, zarówno po stronie 

Zamawiającego jak i po stronie Wykonawcy, 
c. zmian stron umowy, wynikających ze zmiany stanu faktycznego lub prawnego (następstwo 

prawne), 
d. zmian w zakresie i formie przedmiotu umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian 

jest skutkiem zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zmian organizacyjnych w Mieście Poznań, 
e. zmiany świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu 

świadczenia, 

 
16.3 Z zastrzeżeniem wynikającym z postanowień art. 144 ust. 1 ustawy Pzp wszelkie zmiany            

Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
      16.4   Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść swoich wierzytelności  

wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią (tj. dokonać przelewu wierzytelności) 
 

17. Aukcja elektroniczna (dotyczy: CZĘŚCI I,II,IV) 

 
17.1  Jeżeli w postępowaniu na część I, II i IV izamówienia złożone zostaną co najmniej 2(dwie)  

  oferty niepodlegające odrzuceniu, to w celu wyboru najkorzystniejszej oferty 

     przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna. 
17.2  W toku aukcji elektronicznej parametrem licytowanym będzie „cena brutto oferty”. 

 Punktacja w pozostałych kryteriach uzyskana z oferty pisemnej pozostaje bez zmian.       

17.3  Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień  

  na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem        

 aukcji. 

17.4  Minimalna wartość postąpienia wynosi  500,00 zł brutto. 

17.5  Informacje dotyczące aukcji elektronicznej: 

 Aukcja zostanie przeprowadzona na platformie aukcji elektronicznych prowadzonej 

przez Urząd Miasta Poznania, pod adresem https://poznan.marketplanet.pl (zwanej 

 dalej systemem). 

 Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające 

odrzuceniu do udziału w aukcji drogą elektroniczną. W zaproszeniu Zamawiający poda 

informacje, o których mowa w art. 91b ust. 2 ustawy Pzp. Zaproszenie do aukcji 

zostanie wysłane na adres e-mail podany w formularzu ofertowym. 

 W formularzu ofertowym należy upoważnić osobę, która będzie składała oferty 

w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej, gdyż będzie to osoba 

podpisująca dokument w toku aukcji za pomocą bezpiecznego podpisu 

elektronicznego. 

 W aukcji Wykonawcy składają oferty w cenie brutto. 

 Do obsługi systemu niezbędny jest dowolny komputer klasy PC z systemem 

operacyjnym Microsoft Windows w wersji oficjalnej wspieranej przez producenta 

oprogramowania oraz dostęp do sieci internetowej siła szyfrowania: 128bit; dostęp do 

Internetu: min. 56Kb na komputer zalecane szerokopasmowe łącze internetowe. 

Administrator gwarantuje w pełni prawidłową współpracę z przeglądarkami 

internetowymi Internet Explorer i Mozilla Firefox w wersjach oficjalnie wspieranych 

przez producentów oprogramowania. 

17.6 Podpis elektroniczny: 
 

a) Wykonawcy biorący udział w aukcji elektronicznej muszą dysponować bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej muszą być opatrzone 

takim podpisem pod rygorem nieważności, 

b) Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez 

zagraniczny podmiot certyfikujący powinni dostarczyć Zamawiającemu wzór takiego 

podpisu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

c) Rozwiązanie zastosowane w programie aukcyjnym polega na tym, że po 

wprowadzeniu do systemu postąpienia (nowej oferty) wygenerowany zostanie 

elektroniczny formularz opisujący ofertę Wykonawcy. System aukcyjny wymusi 

podpisanie formularza za pomocą podpisu elektronicznego. System dokona 

https://poznan.marketplanet.pl/
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automatycznej weryfikacji podpisu elektronicznego - w przypadku pozytywnej 

weryfikacji postąpienie zostanie przyjęte, 

d) Wykonawcy składający postąpienia są zobowiązani podpisywać oferty (postąpienia) 

w toku aukcji za pomocą oprogramowania dostarczonego przez wystawcę podpisu 

elektronicznego, 

W przypadku trudności z odpowiednim skonfigurowaniem oprogramowania 

obsługującego składanie podpisu elektronicznego zalecany jest kontakt z wystawcą 

podpisu. 

17.7        Wymagania związane z rejestracją i identyfikacją Wykonawców:  

 Wykonawcy nie rejestrują się sami - konta dla Wykonawców uczestniczących w aukcji    

utworzy Zamawiający, wpisując wszystkie informacje żądane przez system. Podczas 

rejestracji wysyłany jest e-mail na adres wskazany w ofercie z loginem i jednorazowym 

hasłem do systemu. Wykonawcy logują się do systemu samodzielnie. Przy pierwszej 

próbie zalogowania do systemu Wykonawca zostanie poproszony o zmianę hasła na 

hasło docelowe. 

17.8  Termin otwarcia i zamknięcia aukcji zostaną podane w zaproszeniu do udziału w aukcji         

elektronicznej. Aukcja właściwa zostanie poprzedzona aukcją/aukcjami testowymi. 

17.9        W trakcie aukcji elektronicznej udostępnione zostaną Wykonawcy informacje, zgodnie 

z art. 91 c ust. 3 ustawy Pzp. 

17.10  Postąpienia podlegać będą automatycznej ocenie i klasyfikacji na podstawie „cena brutto 

oferty”. 

17.11 Przebieg aukcji elektronicznej: 

W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. 

Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia aukcji do jej zamknięcia. Jeżeli 

w ciągu ostatnich 5 minut zostanie złożone postąpienie, aukcja każdorazowo ulegnie 

przedłużeniu o 5 minut wg następującej reguły – do czasu w którym nastąpiło 

postąpienie dolicza się 5 minut + sekundy brakujące do pełnej minuty, w której złożono 

postąpienie i w ten sposób zostaje wyznaczony czas zakończenia aukcji, obowiązujący do 

momentu ewentualnego złożenia kolejnego postąpienia. Przedłużenie aukcji następować 

będzie do momentu braku składania kolejnych postąpień i zakończy się po upływie 5 

minut bezczynności. 

17.12 W sytuacji, gdy złożone zostaną co najmniej dwie najkorzystniejsze oferty (tj. takie, które 

uzyskają identyczną ilość punktów w kryterium „cena oferty brutto", lub takie, które 

przedstawią taki sam bilans punktów w powyższych kryteriach) system wskaże, 

iż powyższe oferty znajdują się w rankingu na pozycji 1. W takim przypadku, aukcja nie 

zostanie zamknięta. Mechanizm opisujący kontynuację aukcji zostanie podany 

w zaproszeniu do udziału w aukcji, o którym mowa w pkt 2. 

17.13 Po zamknięciu aukcji elektronicznej Zamawiający zamieści informacje określone w art. 92 

ustawy Pzp na stronie pod adresem www.ztm.poznan.pl i www.bip.poznan.pl i przekaże 

w sposób określony w SIWZ. 

Jeżeli w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie wybrana oferta z niższą 

ceną, niż wskazywała oferta w formie papierowej, zwycięzca aukcji zobowiązany będzie 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego przed podpisaniem Umowy, przedstawić 

ponownie wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik nr 1, uwzględniający wynik aukcji). 
Poszczególne ceny jednostkowe nie mogą być wyższe niż te podane w wykazie 

załączonym do oferty. Wszystkie ceny jednostkowe mają zostać określone tak, aby łączna 
wartość zamówienia z podatkiem VAT była co najmniej równa cenie zaoferowanej 

podczas aukcji elektronicznej. W przypadku gdy niemożliwe będzie dostosowanie kwoty 

aukcji do ceny z formularza ofertowego, Wykonawca może zaokrąglić zaoferowaną 
podczas aukcji cenę w dół. 

 
 

 18.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

18.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności Zamawiającego wskazanej  
      w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

      do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.  

http://www.ztm.poznan.pl/
http://www.bip.poznan.pl/
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18.2   Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której  

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 
18.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej  

     lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym    
     weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 

     środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

18.4 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. 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. 
18.5 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 Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli 

zostały przesłane w inny sposób. 
18.6   Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone  

w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na stronie internetowej. 
18.7    Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.5 i 17.6. SIWZ 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. 
18.8     Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia 

o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 30 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia. 

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

18.9 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia. 

18.10 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 

 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje 

 i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 

przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej  

albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

 za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła 

 się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

18.11  Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

18.12 Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

18.13 Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

18.14 W sprawach nie uregulowanych w pkt 16 w zakresie wniesienia odwołania 
 i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy Pzp. 

18.15 Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zostały określone w Dziale  
VI ustawy Pzp. 
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19 Postanowienia końcowe: 

 
19.1 Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu wraz z załącznikami, który        

jest jawny i udostępnia się go po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 
 lub unieważnieniu postępowania. Wyjątek stanowią oferty, które udostępnia się od chwili ich 

otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących 
załączniki do protokołu oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

19.2 Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, 
- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika 

Zamawiającego, 

- Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, 
 za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu, 

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin  
jego pracy – urzędowania. 

19.3 Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, 
faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych 

przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione Zamawiający poinformuje  

o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.  

 

 
 

20 Wykaz załączników: 
 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy; 

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 
Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 

Załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej; 
Załącznik nr 5 -  wykaz dostaw; 

Załącznik nr 6 – wzór umowy; 

Załącznik nr 1 do Umowy – wzór protokołu zdawczo – odbiorczego; 
Załącznik nr 7 –  opis przedmiotu zamówienia 

 
 
 
 

                                                 
 


