Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Al. Wojska Polskiego 56
58-500 Jelenia Góra

Specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
( zwana dalej SIWZ)
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm .)
o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Identyfikator: OG 2502/ZP -7/2019
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw
sądowych oraz demontaż aktualnie istniejącej infrastruktury
w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze.

ZATWIERDZAM
p .o . D
Sądu Okręgo

PORA
leniej Górze

Dorota Ptóg

Jelenia Góra, 22 października 2019 r.

ROZDZIAŁ I
INFORMACJE WSTĘPNE
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Sąd Okręgowy
Al. Wojska Polskiego 56
58-500 Jelenia Góra
telefon:

75-64-15-100

fax:

75-75-25-113

e mail: przeta rgi@ielenia-gora.so.gov.pl

REGON: 000641756
NIP: 611-11-19-612
strona internetowa: www.ielenia-gora.so.gov.pl
Sąd Okręgowy z siedzibą Al. Wojska Polskiego nr 56 w Jeleniej Górze, zwany dalej zamawiającym
zaprasza do składania ofert na realizację zadania: Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji
przebiegu rozpraw sądowych oraz demontaż aktualnie istniejącej infrastruktury w Sądzie
Okręgowym w Jeleniej Górze.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 22 października 2019 r., Numer ogłoszenia 613046-N-2019, zamieszczone na stronie
internetowej www.ielenia-gora.so.gov.pl oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
przy Al. Wojska Polskiego nr 56 w Jeleniej Górze.
Dni i godziny pracy zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15.
2. Tryb udzielenia zamówienia oraz znak postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na zasadach ogólnych w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004
r. (Dz.U 2018.1986 j.t. ze zm.), o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art 11 ust. 8 ustawy PZP, z zastosowaniem art. 24 aa ust.l i 2 PZP (procedura odwrócona).
Postępowanie prowadzone jest z udziałem komisji przetargowej.
Postępowanie jest oznaczone symbolem OG 2502/ZP - 7/2019
Uwaga: w korespondencji kierowanej do zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.
3. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
o sposobie przekazywania oświadczeń lub dokumentów
1/ Zamawiający i Wykonawcy porozumiewają się pisemnie.
Korespondencję należy kierować na adres Zamawiającego podany w rozdz. I ust. 1 specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Na kopercie należy zaznaczyć, że dotyczy ona przetargu

nieograniczonego OG 2502/ZP-7/2019.
2/ Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną:
adres e-mail: przetargi@ielenia-gora.so.gov.pl (nie dotyczy składania ofert).
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą informacje, pytania, zawiadomienia drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdzi fakt ich otrzymania.
3/

Zamawiający wymaga składania ofert oraz oświadczeń i dokumentów, o których mowa
w art. 25a ustawy Pzp (Dz. U.2018 1986 j.t. ze zm,)w formie pisemnej. Można je przesyłać
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego lub dostarczyć
osobiście albo za pośrednictwem posłańca.

4/ Za datę składania dokumentów, ich przekazania, przyjmuje się datę wpływu dokumentów
do Biura Podawczego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.
5/ Sposób sporządzania dokumentów, oświadczeń lub kopii dokumentów lub oświadczeń
musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Osoby uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie
zamówienia publicznego są:
- Marek Piotrowski: tel. 75 64 15 149, marek.piotrowski@ielenia-gora.so.gov.pl
- Damian Prokopik: tel. 75 67 12 456, damian.prokopik@ielenia-gora.so.gov.pl
Z wymienionymi osobami można kontaktować się w dni robocze w godz. od 7:30 do 15:00.

5. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1/ Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, a Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Jeżeli wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie tego terminu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2/ Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści w Systemie, w którym znajduje się SIWZ.
6. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 05.2016, str. 1),
dalej „RODO", informuje się, że.
•

administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 56 w Jeleniej Górze;

•

kontakt

z

Inspektorem

Ochrony

Danych

możliwy jest

pod

adresem

e-mail:

IOD(5>ielenia-gora.so gov.pl lub adresem do korespondencji: Sąd Okręgowy w Jeleniej
Górze, Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra;
•

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
jest dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w
Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze (symbol zamówienia: OG 2502/ZP-7/2019)
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

•

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t. j. ze zm. ),
dalej „ustawa Pzp";

•

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

•

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

•

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

•

posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania me może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników);
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
•

nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art 20 RODO;na
podstawie art 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit.
c RODO.
ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu
rozpraw sądowych oraz demontaż aktualnie istniejącej infrastruktury w Sądzie Okręgowym w
Jeleniej Górze.. Łączna ilość sal rozpraw objęta wdrożeniem systemu - 7 sal Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia określony został w
zal._nr_l_do_SIWZ_opis_przedmiotu_zamowienia
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1/ Demontaż istniejących urządzeń, okablowania i oprogramowania systemu zakupionego w
2011r.
2/ Dostawę, instalację, konfigurację, wdrożenie oraz uruchomienie systemu w salach rozpraw
sądu, w tym:
a)

wykonanie oraz uzgodnienia (uzyskanie pisemnej akceptacji) z Zamawiającym projektów
technicznych dla każdej sali rozpraw zgodnie z pkt. 5 Załącznika Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia;

b)

dostawę, instalację i konfigurację urządzeń technicznych na potrzeby wdrożenia
i uruchomienia systemu w salach rozpraw;

c)

dostawę, instalację i konfigurację infrastruktury podpisu elektronicznego;

d)

instalację i konfigurację oprogramowania przekazanego przez Wykonawcę;

e)

wdrożenie i produkcyjne uruchomienie systemu;

f)

szkolenie zgodnie z pkt 7 Załącznika Nr 1 do SIWZ;

g)

wykonanie i aktualizacja dokumentacji systemu zgodnie z pkt 9 Załącznika Nr 1 do SIWZ;

h)

świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla Zamawiającego systemu w lokalizacji

objętej wdrożeniem systemu zgodnie z pkt 8 Załącznika Nr 1 do SIWZ
i)

udzielenie gwarancji na prawidłowe działanie systemu.

3.

liczbę sal rozpraw i ich lokalizację oraz dane Zamawiającego zawiera lista dystrybucyjna
stanowiąca Załącznik Nr 3 do umowy

Przedmiot zamówienia posiada następujące kody i nazwy we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
32330000 - 5

Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

Kody dodatkowe:
32232000-8

Sprzęt wideokonferencyjny

32342410-9

Sprzęt dźwiękowy

30213000-5

Komputery osobiste

32341000 - 5

Mikrofony

79421200-3

Usługi projektowe, inne niż w zakresie usług budowlanych

4. Wizja lokalna
Zaleca się, aby Wykonawcy przeprowadzili wizję lokalną w miejscu, gdzie będzie realizowany
przedmiot zamówienia. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej wyznacza Zamawiający na wniosek
Wykonawcy przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej: przetargi(a>ielenia-gora.so.gov.pi

5. Rozwiązania równoważne
1. Ilekroć w treści SIWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, a także normy, Zamawiający (zgodnie z art.30
ust.4 ustawy Pzp) dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych
i wymogach jakościowych nie niższych niż wskazane przez Zamawiającego.
2. Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który
złoży ofertę zawierającą rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez mego rozwiązanie spełnia wymagania określone
przez Zamawiającego. Wobec czego Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał i opisał
parametry techniczne rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do
opisanego przez Zamawiającego oraz załączył do każdego opisu odpowiedni dokument (kartę
katalogową, folder lub inny dokument).
3. Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się
produkt o parametrach i wymaganiach minimalnych wyszczególnionych (wymienionych)
i określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do
SIWZ.
4.

Przez normę jakościową równoważną rozumie się taką, która potwierdza, że dostarczane

produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub poświadcza
zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi lub poświadcza zgodność działań
Wykonawcy z równoważnymi normami jakościowymi odwołującymi się do systemów
zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich lub potwierdza
odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości.

ROZDZIAŁ III
TERMINY
1. Miejsce składania ofert oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Termin składania ofert upływa w dniu 30 października 2019 r. o godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 października 2019 r. o godz. 10:30
3. Miejsce składania ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego:
Sąd Okręgowy
Al. Wojska Polskiego nr 56
58-500 Jelenia Góra
w pokoju numer

19 p a rte r-B iu ro Podawcze

Wykonawca na złożony wniosek, otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej
złożenia (dzień, godzina).
a/ Ofertę wraz z żądanymi załącznikami należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu,
gwarantującym zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającym jej nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert.
b/ Za sposób zabezpieczenia oraz oznaczenia koperty odpowiada Wykonawca. Złe zabezpieczenie
lub złe oznaczenie koperty może być przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu składania
ofert. W takim przypadku oferta zostanie potraktowana jak oferta handlowa, a nie oferta
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i nie będzie brana pod uwagę w chwili
otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.
4. Otwarcie ofert jest jawne. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji
ich wpływu do Zamawiającego.
5. Bezpośrednio przed otarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację
z otwarcia ofert zawierającą elementy, o których mowa w art 86 ust. 5 ustawy Pzp
7.

Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę , która zostanie złożona po terminie.

2.

Termin związania ofertą
1.

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca będzie realizować zamówienie w terminie nie dłuższym niż do 27 grudnia 2019 r.
Za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania bezusterkowego protokołu
końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Okres gwarancji
Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na dostarczone urządzenia oraz na wszystkie
usługi wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 4 lata.

ROZDZIAŁ IV
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a)

nie podlegają wykluczeniu,

b)

spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:

1. w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej
działalności zawodowej wymaganej przepisami prawa - Zamawiający nie określa
szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300.000,00 zł ( słownie: trzysta
tysięcy złotych).
3. warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - tj. w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 dostawy polegających na
dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego wartości min. 400.000,00 PLN każda.
2. Poleganie na zdolnościach innych podmiotów

1.

Zgodnie z treścią art. 22a ust.l ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych
podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia

2

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp

3

W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów jeśli podmioty te zrealizują
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Oznacza to obowiązkowy udział
innego podmiotu (tj. podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca) w realizacji
zamówienia

4

Jeżeli zdolności podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust.l ustawy Pzp nie potwierdzą
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub będą zachodzić
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, 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 o których mowa w rozdz. IV ust. 1 SIWZ.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii
dokumentu poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, podpisanej przez
notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w przypadku ofert składanych
elektronicznie). W przypadku ofert złożonych w formie pisemnej pełnomocnictwo należy
złożyć w oryginale (w formie pisemnej) lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność

z oryginałem Powyższe zasady dotyczą również wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, którzy występują jako wspólnicy spółki cywilnej.
2. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający
będzie żądał przedłożenia mu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. Jeżeli Wykonawcy ubiegają się o udzielenie zamówienia wspólnie, Zamawiający ocenia
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. IV ust. 1 SIWZ
wspólnie dla tych Wykonawców

ROZDZIAŁ V
PODSTAWY WYKLUCZENIA
Podstawy wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1)

Wykonawcę, który me wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia:

2)

Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)

o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228- 230a, art.
250a, art. 258 lub art 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r - Kodeks karny (Dz. U.
z 2018 r poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1263).

b)

o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 .r - Kodeks karny,

c)

skarbowe,

d)

o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);

3)

Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2) SIWZ,

4)

Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5)

Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;

6)

Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7)

Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;

8)

Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane

w inny sposób

niż

przez wykluczenie wykonawcy

z udziału

w postępowaniu;
9)

Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
0 odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.
z 2018 r. poz. 703 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 oraz Dz.
U. z 2017 r. poz. 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia:
13) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r poz. 243 j.t.
z późń.zm., Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260, Dz.U. z 2019 r. poz. 162) lub którego upadłość

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498. Dz.U. z 2016 r. poz. 2260 i 2261 oraz Dz.U. z 2017
r. poz. 791).
14) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,
co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa me wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
15) Wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 mniejszego rozdziału
pkt 3), uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych
w art 17 ust 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018.1986 j.t ze zm.) z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz U 2018 1986 j.t. z póżn. zm.)
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
16) Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, me wykonał albo nienależycie
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018.1986 j.t. ze zm.), co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania;
17) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą
niż 3000 złotych;
18) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
wykroczenie, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 17) SIWZ;
19) Wykonawcę wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub

przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie
niższą niż 3 OOO złotych;
20) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku,
o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 4) SIWZ, chyba że wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności.
2. Informacja o uprawnieniu Wykonawcy, który podlega wykluczeniu, do przedstawienia
dowodów potwierdzających jego rzetelność
1

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie rozdz. V ust t pkt 2) i pkt 3) oraz pkt.
od 5) do 9) lub od 13) do 20) SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie
dla

zapobiegania

dalszym

przestępstwom

lub

przestępstwom

skarbowym

lub

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego 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.
2

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na
podstawie rozdz. V ust. 2 pkt 1 SIWZ.

ROZDZIAŁ VI
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1.

Oświadczenie potwierdzające wstępnie brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu
1.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie, aktualne na dzień składania ofert, które wstępnie
potwierdzi, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału

w postępowaniu. Wzór oświadczenia dołączono do niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ).
2.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI ust 1 pkt 1 SIWZ

3.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym
mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 1 SIWZ

4.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Powyższe zasady dotyczą również Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, którzy występują jako wspólnicy spółki cywilnej.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
1.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że istniejące powiązania między wykonawcami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ ).

UWAGA: w przypadku braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, Wykonawca może
załączyć stosowne oświadczenie do składanej oferty ( załącznik nr 5 do SIWZ ). W takiej sytuacji nie
będzie już potrzeby składanie ponownie oświadczenia zgodnie z niniejszym punktem.
2.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym
Wykonawców występujących jako wspólnicy spółki cywilnej, oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

3. Dokumenty składane

przez Wykonawcę,

którego oferta zostanie oceniona jako

najkorzystniejsza
Zamawiający zastosuje - na podstawie art 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych procedurę odwróconą tzn. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia

warunki udziału w postępowaniu. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia:
1) wykazu dostaw, polegających na dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały
wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Z wykazu musi wynikać, że
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie. Wykonawca zrealizował należycie co najmniej dwie
dostawy polegające na dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego. Wartość
zrealizowanej każdej dostawy nie może być mniejsza niż 400 000 zł brutto (słownie:
czterysta tysięcy złotych), a jej zakres musi obejmować dostawę, instalację, konfigurację,
wdrożenie oraz uruchomienie systemu.
2)

zaświadczenia

właściwego

naczelnika

urzędu

skarbowego

potwierdzającego,

że

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

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

4)

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres trwania/ obowiązywania umowy.
Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. VI ust. 3 pkt 2) i 3).
4. Informacja dla Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
1.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust 3 pkt 2) i 3) SIWZ składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że me zalega z opłacaniem podatków,
opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione me wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.

2.

Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, me wydaje się dokumentów, o których
mowa w rozdz. VI ust. 4 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

5. Informacja o tym, które oświadczenia i dokumenty należy złożyć w oryginale
1.

Oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI ust 1 i ust. 2 SIWZ, oraz wykaz, o którym mowa
w rozdz. VI ust 3 pkt 1) SIWZ należy złożyć w oryginale w formie pisemnej.

2.

Dowody, o których mowa w rozdz. VI ust. 3 pkt 1) SIWZ, określające czy dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, a także dokumenty, o których mowa w rozdz. VI
ust. 3 pkt 2), pkt 3) i pkt 4) oraz w ust. 4 SIWZ, można złożyć w formie pisemnej w oryginale
lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego

z nich dotyczą.

ROZDZIAŁ VII
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną w formie pisemnej, sporządzoną czytelnym
pismem.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu. Zaleca się aby wszystkie kartki oferty były trwale
spięte, a zapisane strony ponumerowane oraz parafowane przez Wykonawcę.
Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być podpisane czytelnie przez Wykonawcę.
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie
rejestrowym albo osobę posiadającą pisemne pełnomocnictwo, które w takim przypadku należy
dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej
notarialnie.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej treści
Na kopercie należy wpisać nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz
zamieścić dopisek „Oferta przetargowa na dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji
przebiegu rozpraw sądowych oraz demontaż aktualnie istniejącej infrastruktury w Sądzie
Okręgowym w Jeleniej Górze."
NIE OTWIERAĆ do dnia 30 października 2019 r. do godziny 10:30"
5. Dokumenty składane wraz z ofertą:
Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
i jest jej integralną częścią. Punkt X formularza wypełniają tylko ci Wykonawcy, którzy
wykonanie części zamówienia zamierzają powierzyć podwykonawcom.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 25 ust.l ustawy Pzp, które
wstępnie potwierdzi, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ i stanowi jej integralną
część).
6.Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymagane zapisami SIWZ składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie pisemnej.
Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymagane zapisami SIWZ składane są w oryginale
w formie pisemnej.
7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
8. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony
w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
9. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
art 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca
ma obowiązek wydzielić z oferty te informacje. W przypadku utajnienia, Wykonawca
zobowiązany jest załączyć przesłanki objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa określając
status „Dokument z przesłankami do poufności".
W razie jednoczesnego wystąpienia w danym dokumencie lub oświadczeniu treści
o charakterze jawnym i niejawnym, należy podzielić ten dokument i każdy z nich oznaczyć
odpowiednim atrybutem. Odpowiednie oznaczenie zastrzeżonej treści oferty spoczywa na
Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią taiemnicę
przedsiębiorstwa, pod rygorem możliwości ich odtajnienia.
W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów,
informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe
niezastrzeżone informacje.
10.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu,
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,
w szczególności kosztów przygotowania oferty.
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie oferty.
12. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być podpisane przez Wykonawcę.
13. Wykonawca może zmienić oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu
składania ofert:
Przed terminem składania ofert Wykonawca ma możliwość wycofania bądź zmiany oferty

(poprzez jej wycofanie oraz złożenie nowej oferty). Wykonawca nie może wprowadzić zmian
do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
Złożenie oferty z zachowaniem formy pisemnej, zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty
wymagają także formy pisemnej. Informację o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć
w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze przy Al. Wojska Polskiego 56 przed
upływem terminu składania ofert Informację należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej
zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 niniejszego rozdziału SIWZ. Dodatkowo na kopercie
należy zamieścić informację: „Zmiana oferty" lub „Wycofanie oferty".
14.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnictwo o którym mowa powyżej, powinno zostać
przekazane wraz z ofertą wspólną Wykonawców Pełnomocnik, o którym mowa powyżej,
pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje
informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za
wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty
indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

ROZDZIAŁ VIII
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1

Ceną oferty jest całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie w pełnym zakresie
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdziale II SIWZ. W formularzu należy wpisać kwotę
brutto z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT.

2.

Cena określona w ofercie Wykonawcy jest ceną ryczałtową.

3 W cenie oferty należy ująć wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu wykonania przedmiotu
zamówienia w pełnym zakresie, w szczególności koszty dostawy, opakowania, ubezpieczenia na
czas transportu, demontażu i montażu, ewentualne koszty oddelegowania pracowników
Wykonawcy, koszty serwisu, wsparcia, szkoleń oraz wszelkie należne cła i podatki.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może
być podstawą do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

5.

Ustalając cenę oferty Wykonawca powinien uwzględnić specyfikę przedmiotu zamówienia oraz to,
że umowa jest ryczałtowa i kwota wynagrodzenia nie może ulec zmianie.

6.

Cenę oferty należy wpisać do formularza oferty w postaci liczbowej i słownej.

7.

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem

konsekwencji

rachunkowych dokonanych poprawek. Poprawiając omyłki rachunkowe, polegające na błędnym
sumowaniu lub mnożeniu, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano ceny jednostkowe.

ROZDZIAŁ IX
KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
1

Kryteriami, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są:
1) cena oferty - znaczenie kryterium wynosi 60%,
2) okres gwarancji na dostarczony sprzęt i świadczenie opieki serwisowej - znaczenie
kryterium wynosi 40 %.

2

Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione przez komisję przetargową powołaną
przez Zamawiającego. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę, która uzyska
największą liczbę punktów.

3

Komisja przyzna każdej ofercie punkty, które będą wyliczane w następujący sposób:
P = C + G , gdzie:
P - liczba punktów przyznanych badanej ofercie.
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena oferty"
G - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „okres gwarancji na dostarczony
sprzęt i świadczenie opieki serwisowej "
Punkty będę wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Kryterium - cena:
C = Cmin/Cof x 60 pkt, gdzie:
Cmin - cena brutto najtańszej oferty spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof- cena brutto badanej oferty.
Kryterium - gwarancja na dostarczony sprzęt i świadczenie opieki serwisowej:
Przy ocenie ofert w kryterium gwarancja na dostarczony sprzęt i świadczenie opieki
serwisowej, Zamawiający będzie oceniał zaoferowany okres gwarancji na dostarczony sprzęt
i świadczenie opieki serwisowej liczony od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego
Protokołu Odbioru Końcowego w następujący sposób:
G = 0 pkt, jeżeli zadeklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji wynosi 4 lata,
G = 20 pkt, jeżeli zadeklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji wynosi 5 lat,
G = 40 pkt, jeżeli zadeklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji wynosi 6 lub więcej lat.

Jeżeli Wykonawca wpisze w formularzu oferty wartość ułamkową, Zamawiający zaokrągli
wartość w dół do najbliższej liczby całkowitej.
Jeżeli Wykonawca nie wpisze w formularzu oferty okresu gwarancji lub terminu świadczenia
opieki serwisowej lub okres ten będzie krótszy niż 4 lata. Zamawiający odrzuci ofertę na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to. że dwie lub więcej
ofert będzie przedstawiać taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert
(gwarancja i termin świadczenia opieki serwisowej), Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

5

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

ROZDZIAŁ X
FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o:
1)

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,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty,
4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
5)

unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,
o których mowa w ust. 1 pkt 1), 4-6) niniejszego rozdziału SIWZ na stronie internetowej w BIP.
2. Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, w celu
ustalenia terminu podpisania umowy oraz ustalenia sposobu przekazania oświadczeń
i dokumentów wymienionych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

ROZDZIAŁ XI
WZÓR UMOWY

1.

Zamawiający, wymaga aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zawarł z nim
umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy
dołączonym do SIWZ (załącznik nr 3).

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień umowy
w stosunku do treści oferty Wykonawcy:
a)

zmiana kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, jeżeli w okresie realizacji umowy
zmieni się obowiązująca stawka podatku VAT,

b)

aktualizacja danych Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku zmiany tych danych.

ROZDZIAŁ XII
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154
pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
4 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1)

określenia warunków udziału w postępowaniu;

2)

wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3)

odrzucenia oferty odwołującego;

4)

opisu przedmiotu zamówienia;

5)

wyboru najkorzystniejszej oferty.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym

podpisem elektronicznym
7. 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.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w rozdz. XII ust. 8 i 9 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.
11. Jeżeli Zamawiający nie prześle Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
odwołanie wnosi się me później niż 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli
Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia.
12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia
skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy działu VI Środki ochrony prawnej rozdziału
3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

ROZDZIAŁ XIII
PODWYKONAWCY
1.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców, o ile są już znane.

2.

Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca poda, o ile będą już znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu
z nimi. W trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca będzie zawiadamiać Zamawiającego o

wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywać informacje
na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację usług.
3Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu me mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ XIV
INFORMACJE DODATKOWE
1. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
2. Umowa ramowa
Zamawiający me przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
4. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Waluty obce
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia z Wykonawcami rozliczeń w walutach obcych.
6 . Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem sytuacji,
o której mowa w art 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające
odrzuceniu,

przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych

kosztów uczestnictwa

w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
8. Udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia
Zamawiający me przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia
Załączniki do SIWZ
Integralną częścią SIWZ są następujące załączniki:
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 - formularz oferty,
Załącznik nr 3 - wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia, które wstępnie potwierdzi, że Wykonawca
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej,
Załącznik nr 6 - dokumentacja interfejsów programistycznych.

