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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 2019 r., poz. 1843 z  zm.) 

 
 

na: 
 

„Dostawa licencji oprogramowania informatycznego na potrzeby 
 Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.ztm.poznan.pl/
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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

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

 
Znak sprawy (postępowania) - ZTM.EZ.3310.9.2020 
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 2019 r. poz. 1843 z zm.) zwanej 

dalej „ustawą Pzp”. 

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust.  8 ustawy Pzp. 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie stosował tryb wskazany w art. 24aa ustawy Pzp, czyli 

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

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. 

 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa licencji oprogramowania informatycznego na potrzeby 
Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. 
Dostawa licencji oprogramowania informatycznego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w 
Poznaniu. 
 
Opis przedmiotu zamówienia (dalej OPZ) zawarty został w załączniku nr 5 do SIWZ. 

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

Główny przedmiot zamówienia:   

48517000-5 – Pakiety oprogramowania informatycznego 
48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
 

3.2. 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. 

3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na następujące części: 

a)  Część I – Dostawa licencji dostępowych serwera pocztowego, 
b)  Część II – Dostawa licencji oprogramowania do zarządzania VM, 
c)  Część III – Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego do serwerów, 
d)  Część IV – Dostawa licencji oprogramowania do wykonywania backupów VM. 

3.5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3.6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej. 
3.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający 

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
3.8. Wszystkie informacje przedstawione w SIWZ przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty  

i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób. 

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. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 lub 

7 ustawy Pzp. 

3.10. Oferty równoważne – dopuszczamy do składania ofert równoważnych. 

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/producenta, 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, 
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienie 
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 PZP 
musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu 
nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych 
produktów, 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 
odpowiednio. Brak wykazania równoważności oferty w tym zakresie skutkował będzie odrzuceniem 
oferty. 
 
 

4. Termin wykonania zamówienia. 
  

Termin realizacji zamówienia:  
Termin dostawy jest drugim kryterium oceny ofert. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji 
zamówienia w czasie zaproponowanym w ofercie od momentu podpisania umowy, nie później 
jednak jak 7 dni od dnia zawarcia umowy. 
 

5. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu 
oraz wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
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: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 
spełnienia tego warunku. 
Opis sposobu oceny spełniania 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: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 
spełnienia tego warunku. 
Opis sposobu oceny spełniania warunku:  
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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: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 
spełnienia tego warunku. 
Opis sposobu oceny spełniania warunku:  
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez przedłożenie oświadczenia 
 z art. 25a ust. 1 pkt 1  ustawy Pzp, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 
 

5.3 Wstępna ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie poprzez 
sprawdzenie prawidłowości i kompletności wymaganych oświadczeń i dokumentów, 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. 

5.5 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 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 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 wezwie 
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 
kopii 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): 

NIE DOTYCZY 
 

W celu potwierdzenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (pkt 

5.2 SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego: 

NIE DOTYCZY 
 

Uwaga: dotyczy Wykonawców wspólnie składających ofertę: 
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, oświadczenia i dokumenty w celu 
potwierdzenia braku przesłane do wykluczenia z postępowania, zobowiązany jest złożyć każdy  
z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 
 
Uwaga: dotyczy wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty w postępowaniu 
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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, 

5) w przypadku wskazania przez Wykonawcę (poprzez wskazanie sygnatury postepowania) 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. 

 
6.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna): 

6.1.1. 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; 
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 prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych 
 z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

6.1.2. 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. Oferta elektroniczna  - stosowne pełnomocnictwo winno zostać załączone do oferty w 
formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w 
przypadku złożenia oferty papierowej w formie oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej 
notarialnie. 

6.1.3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

6.1.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
 

6.2. Wykonawcy polegający na zasobach innych podmiotów. 
6.2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w SIWZ), 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

6.2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten 
(np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty. 

6.2.3. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w ust. 6.2.2 musi wynikać 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. 

6.2.4. 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 PZP. 

6.2.5. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy mogą 
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub 
usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane – wykonanie części zamówienia w 
charakterze podwykonawcy 

6.2.6. 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 
zasobów nie ponosi winy. 

6.2.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, 
o którym mowa powyżej, 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: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

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

SIWZ. 

 
6.3. Podwykonawcy  

6.3.1. 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 
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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. 

6.3.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 
6.3.3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do 
zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

6.3.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany 
inny Podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je, w stopniu nie mniejszym niż 
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

6.3.5. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 

6.4.  Dokumenty/oświadczenia 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) Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego 
(ewidencyjnego), wymaga się złożenia oryginału pełnomocnictwa w formie dokumentu 
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej 
do udzielenia pełnomocnictwa lub w przypadku złożenia oferty w formie papierowej winno 
zostać załączone do oferty w formie oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej 
notarialnie. 

f) W przypadku oferowania dostaw równoważnych – dokumenty potwierdzające, że oferowane 
rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. 

g) Kserokopia wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz. 
h) Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane (nie jest wymagane). 

6.4.1. 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. 

6.4.2. 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. 

6.4.3. 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 
oraz składnia ofert. 
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Uwaga ! 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 491 ze zm.) ogłoszony został stan epidemii, 

dlatego Zamawiający zaleca prowadzenie w niniejszym postępowaniu komunikacji z Zamawiającym za 

pośrednictwem komunikacji elektronicznej, a podstawowe zasady komunikacji Zamawiającego z Wykonawcą 

oraz zasady przekazywania dokumentów, w tym składanie ofert w formie papierowej zostały wskazane, jak 

niżej: 

 
7.1. Informacje ogólne dotyczące komunikacji w postępowaniu 

 
7.1.1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w SIWZ, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja 

pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. z dnia 25.10.2018 r. Dz. U. z 
2018r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(t.j. z dnia 13.12.2018 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.) – adres e-mail: zamowienia@ztm.poznan.pl 
oraz na adres siedziby wskazany w SIWZ. 

7.1.2. Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego wraz z dopiskiem: 
„Dział Zamówień Publicznych”, Znakiem sprawy (patrz strona tytułowa SIWZ) oraz osoby wskazanej 
do porozumiewania się w treści SIWZ. 

7.1.3. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, 
dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2, 2c, 2f lub ust. 3, 3a lub ust 4 PZP, 
oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) 
w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu, w przypadku braku wskazania formy 
obowiązuje forma papierowa. Forma ta powinna odpowiadać wymogom wynikającym ze 
stosownych przepisów PZP oraz odpowiednich aktów wykonawczych. 

7.1.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 13.12.2018 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 
123 ze zm.), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7.1.5. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 
www.ztm.poznan.pl informacje dotyczące: 

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 
7.1.6. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający 

zamieści na swojej stronie internetowej pod następującym adresem: www.ztm.poznan.pl . 
7.1.7. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę ofert bądź innych oświadczeń lub dokumentów w 

postaci papierowej (w stosownej formie wskazanej w SIWZ) Zamawiający zaleca, aby przekazać je za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. Prawo pocztowe 
t.j. z dnia 25.10.2018 r. Dz. U. z 2018r. poz. 2188 ze zm.) lub za pośrednictwem posłańca (np. kurier). 
W przypadku przekazywania oferty i/lub dokumentów osobiście należy uprzednio zgłosić ten fakt 
telefonicznie z pracownikowi Działu Zamówień Publicznych albo uprzedzić ten fakt wcześniej 
zgłoszeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na zamowienia@ztm.poznan.pl. Z uwagi na 
stan epidemii Zamawiający zastrzega, że składający ofertę i/lub dokumenty będzie musiał poddać się 
wszelkim procedurom mającym na celu zachowanie środków bezpieczeństwa w celu ochrony 
zdrowia i życia ludzkiego przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a także 
wprowadzone procedury i regulacje bezpośrednio przez Zamawiającego. 

 
7.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

7.2.1. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7.2.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią 

http://www.skhs.pl/
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Specyfikacji. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej po 
adresem: www.ztm.poznan.pl; bip.poznan.pl; 

7.2.3. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści 
SIWZ. 

7.3. Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem: 
www.ztm.poznan.pl oraz bip.poznan.pl. Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia 
i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym 
wyżej adresem internetowym. 

 

8. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
8.1. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca jest 

zobowiązany zabezpieczyć składaną ofertę wadium w wysokości: 
Część I – 1 400,00zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100 
Część II - NIE DOTYCZY 
Część III - NIE DOTYCZY  
Część IV - 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) 
 
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, 

poręczeniach udzielanych przez te 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 2020 r. poz 299). 

e)  
 

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. 
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 licencji oprogramowania informatycznego 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 licencji oprogramowania informatycznego na potrzeby Zarządu Transportu 
Miejskiego w Poznaniu w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu (adres: 60-770 Po-
znań, ul. Matejki 59) Kancelaria, parter, pok. 021, do terminu (dnia i godziny) składania ofert, okre-
ślonego w Rozdziale 11 pkt. 11.1 niniejszej SIWZ, natomiast kopię dołączyć do oferty.  

8.4.  Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo – kredytowej, 
gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty o któ-
rych 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 wpłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żąda-

nie” 
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 ustaw Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświad-
czeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 
oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody 

http://www.ztm.poznan.pl/


Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.9.2020 

10 

 

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 wy-
brana: 
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. 

9.4. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium, natomiast wyrażenie zgody dopuszczalne 
jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, jeżeli nie jest to możliwe, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

9.5. Uprawnienia Wykonawcy do przedłużenia terminu związania ofertą określone są w art. 85 ust. 2 

ustawy Pzp. 

 
10. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 
Uwaga!!! 

Należy zwrócić uwagę na odmienne zasady składania oferty w przypadku składania oferty papierowej oraz 

oferty elektronicznej. 

 
10.1. Oferta papierowa. 

10.1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. Oferta musi być sporządzona 

pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym. 

10.1.2. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana 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. 

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

10.1.4. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10.1.5. Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane na potwierdzenie braku 

podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane są w oryginale. 

10.1.6. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane 

przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

10.1.7. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność 

z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów 

rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem notarialnie. 

10.1.8. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane w celu wskazanym w pkt 10.1.5. SIWZ, składane są 

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

10.1.9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,  

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą. 

10.1.10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
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10.1.11. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. 

Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną 

dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.). Zamawiający informuje, iż nie ponosi 

odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe w trakcie transportu przesyłki bądź przy otwarciu ofert. 

10.1.12. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki  

i inne dokumenty, o których mowa w treść niniejszej SIWZ. 

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

ofertę. 

10.1.14. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany 

należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę 

(paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 

10.1.15. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 

Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 

Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 

dopiskiem "WYCOFANIE" 

10.1.16. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których 

Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

PZP. 

10.1.17. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu .art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tekst jednolity z dnia 16.05.2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) Zamawiający uzna 

zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę. 

10.1.18. Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy wskazać w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do 

SIWZ) oraz: 

- spiąć i włożyć w oddzielną nieprzeźroczystą okładkę; 

- opisać na okładce. 

10.1.19. Sposób zaadresowania oferty – dotyczy oferty w wersji papierowej. 

10.1.19.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantu-

jący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 

otwarcia ofert.  

10.1.19.2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kancelarii (pok. 021)  w nieprzekraczalnym 

terminie wskazanym w SIWZ punkt 11.1.1 

10.1.19.3. Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „Dostawę licencji oprogramowania informatycz-

nego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu”, nie otwierać przed: 

10.07.2020 r. godz. 10:00, ZTM.EZ.3310.9.2020”. 

10.1.19.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

 

10.2. Oferta elektroniczna 

10.2.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. Oferta musi być sporządzona 
w języku polskim. 

10.2.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, oraz podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie 
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. 

10.2.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
10.2.4. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ. 
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10.2.5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w treść niniejszej SIWZ. 

10.2.6. Zaszyfrowaną ofertę należy złożyć za pośrednictwem Miniportalu UZP– zgodnie z załączona 
instrukcją. 

10.2.7. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane dokumenty zawierające zmiany należy 

dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA” i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

10.2.8. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 

Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według 

zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisany dokument zawierający 

powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

10.2.9. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których 

Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

PZP. 

10.2.10. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tekst jednolity z dnia 16.05.2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) Zamawiający uzna 

zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę. 

10.2.11. Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy wskazać w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do 

SIWZ) 

 

10.3. 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. 

 
11. Termin i miejsce składania ofert. Otwarcie Ofert 

11.1. Termin składania ofert upływa w dniu 10.07.2020 r. r. o godz. 10:00. 

11.2. W przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwraca ją do 

Wykonawcy. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania . 

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

11.4. W przypadku składania ofert papierowych - należy je dostarczyć do siedziby Zamawiającego – 

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

021, parter, w godzinach urzędowania – 7:30- 15:30 od poniedziałku do piątku i zaadresować: 

„Dostawa licencji oprogramowania informatycznego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego 

w Poznaniu. Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.9.2020. Nie otwierać przed  10.07.2020 r. o godz. 11:00 

11.5. W przypadku składania ofert elektronicznych: - należy je dostarczyć za pośrednictwem miniPortalu 

(https://miniportal.uzp.gov.pl) zgodnie z załączoną Instrukcją (Załącznik nr 8 do SIWZ) 

11.6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2020 r. o godz. 11:00.  

11.6.1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Transportu Miejskiego 

w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Transportu 

Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, pok. 107, I piętro. Informujemy że w związku 

z ograniczonym dostępem do pokoju 107 w celu uczestnictwa w czynności otwarcia ofert należy co 

najmniej 10 minut przed wyznaczoną godziną otwarcia ofert zgłosić takie zapotrzebowanie 

pracownikowi ochrony w holu na parterze w siedzibie Zamawiającego. 

11.6.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

11.6.3. Otwarcie ofert jest jawne, Wszyscy zainteresowani mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

11.6.4. Otwarcie ofert złożonych w formie elektronicznej następuje równolegle z otwarciem ofert złożonych 

w formie papierowej, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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(https://miniportal.uzp.gov.pl) i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą 

klucza prywatnego. 

11.6.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia 

ofert 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). W przypadku konieczności 

zaokrąglenia ceny należy stosować zasadę zaokrąglanie się do pełnych groszy, przy czym końcówki 

poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza (czyli  równe 0,5 grosza albo wyższe od 

0,5 grosza) - zaokrągla się do 1 grosza. 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. 

12.7. Wykonawca, składając ofertę (w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) 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. 

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  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 
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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 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. Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami dla każdej z części: 
 
 

 
 
Minimalny wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 3 dni licząc od daty podpisania 
Umowy. Maksymalny wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 7 dni licząc od daty 
zawarcia Umowy. Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu równego 8 dni lub dłuższego oznaczać 
będzie, że Wykonawca nie spełnia wymagań Zamawiającego i jego oferta zostanie odrzucona. 

13.2. Najkorzystniejsza oferta będzie stanowić najwyższą sumę punktów z poszczególnych  kryteriów. 
13.3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny 

ofert, przyjmując zasadę że 1% = 1 punkt. 
Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Maksymalna możliwa do uzyskania całkowita liczba punktów wynosi 100. 
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 
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. 

13.4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub z najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o 
takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

13.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 
 
 
 

KRYTERIUM WAGA (%) 
LICZBA 

PUNKTÓW 
SPOSÓB OCENY 

Łączna cena brutto 60% 60 =  
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑡𝑎ń𝑠𝑧𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
 × 60 𝑝𝑘𝑡. 

Termin dostawy 40% 40 
=  

𝑁𝑎𝑗𝑘𝑟ó𝑡𝑠𝑧𝑦 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛 𝑑𝑜𝑠𝑡𝑎𝑤𝑦

𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛 𝑑𝑜𝑠𝑡𝑎𝑤𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
 

× 40 𝑝𝑘𝑡. 

RAZEM 100% 100  
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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 Rozdziale15 SIWZ – 

jeśli jest wymagane; 
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. 

 
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
15.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

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. Projekt Umowy stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 
16.2. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Pzp, dopuści zmianę umowy dotyczącą przedmiotu 

zamówienia w następujących przypadkach: 
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a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia, w tym ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

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, 

f) zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy. 

g) zmian określonych w art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp. 

16.3. Z zastrzeżeniem wynikającym z postanowień art. 144 ust. 1 ustawy Pzp wszelkie zmiany Umowy 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

16.4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian Umowy w innych, niż określone w pkt 16.2. SIWZ w 
sytuacjach mających charakter zmian nieistotnych, tj. nie odnoszących się do warunków, które 
gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby 
dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona i są to: 

a) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego; 

b) zmiany adresu Wykonawcy lub Zamawiającego; 

c) zmiana osób odpowiedzialnych za realizację Umowy. 

16.5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść swoich wierzytelności 
wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią (tj. dokonać przelewu wierzytelności) 
 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

17.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od czynności niezgodnej z przepisami ustawy Pzp podjętej przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności do 
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp 

17.2. 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. 

17.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

17.4. 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. 

17.5. 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. 

17.6. 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. 

17.7. 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. 

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

18.1. 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. 

18.2. 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. 

18.3. 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. 

 
19. 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 – Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 6 – Projekt umowy  
Załącznik nr 3 do Projektu Umowy – Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego; 
Załącznik nr 7 - Karta informacyjna o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych dla kontrahentów ZTM 
Załącznik nr 8 – Instrukcja Użytkownika Systemu MiniPortal ePUAP 
 
 
Podpisy członków komisji przetargowej: 
 

1. ………………………………………. 
 

2. ………………………………………. 
 

3. ………………………………………. 
 

4. ……………………………………….. 
 

5. ……………………………………….. 
 

 
 
        …………………………………………………… 
              Kierownik Zamawiającego 
 


