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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

 na 

świadczenie usługi serwisowania i administrowania op rogramowaniem zainstalowanym na 
stacjach roboczych i serwerach Zamawiaj ącego  

 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Zamawiającym jest: 

Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga – Północ m.st. 
Warszawy,  
ul. Skoczylasa 9, 
03-470 Warszawa, 
Tel. 22 818 60 13 
Strona internetowa: www.bppn.waw.pl 

1.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

1.3 Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług 
i dostaw. 

1.4 UŜyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy 
mają następujące znaczenie: 

a) „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. 
Nr 113, poz.759 ze zm.), 

b) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

c) „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2 
niniejszej SIWZ, 

d) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ, 

e) „zamawiający” – Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga – 
Północ m.st. Warszawy. 

1.5 Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złoŜyć ofertę zgodnie z jej 
wymaganiami. 

 

Rozdział 2 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

2.1 W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do usługę 
serwisowania i administrowania oprogramowaniem zainstalowanym na stacjach roboczych i 
serwerach Zamawiającego obejmującą: 
2.1.1 administracja siecią lokalną i rozległą (WAN) łączącą oddziały Zamawiającego 
2.1.2 administrację infrastrukturą serwerową, w tym poczty elektronicznej i systemu Aleph, 

będącą w posiadaniu Zamawiającego, za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, 
2.1.3 bieŜącą konfigurację oprogramowania, 
2.1.4 instalowanie wszelkich uaktualnień oprogramowania, 
2.1.5 usuwanie problemów z prawidłowym funkcjonowaniem oprogramowania w ramach 

administrowania nimi lub ramach awarii zgłaszanych przez uŜytkowników, 
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2.1.6 kontakt z dostawcami usług IT i telekomunikacyjnych, 
2.1.7 utrzymanie serwisu internetowego i katalogów bibliotecznych, 
2.1.8 utrzymanie strony internetowej, w tym projektowanie grafiki komputerowej,  

utrzymanie serwisu na serwerze wirtualnym, wykonywanie kopii zapasowych danych i 
konfiguracji, doszkalanie uŜytkowników Systemu Zarządzania Treścią 
wprowadzających artykuły na stronę www, 

2.1.9 całodobowe monitorowanie systemu, 
2.1.10 ASI – składanie okresowych sprawozdań z funkcjonowania systemu, 
2.1.11 doradztwo techniczne i technologiczne, 
2.1.12 monitorowanie działania łącz telekomunikacyjnych, współpraca z operatorami w celu 

jak najszybszego usunięci przerw w dostępie do sieci Internet. 
2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji zawiera wzór umowy 

stanowiący Załącznik Nr 1 do siwz. 
2.3 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, 
internetowe i wsparcia 

 

Rozdział 3 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Umowa w sprawie przedmiotowego postępowania zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy, nie wcześniej niŜ od 1 kwietnia 2013 roku. 

 

Rozdział 4 

WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH  WARUNKÓW  

 

4.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

4.1.1 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczący posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania. 

Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku. 

4.1.2 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczący posiadania wiedzy i 
doświadczenia. 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych równieŜ wykonuje) naleŜycie 3 usługi obejmujące łącznie: serwisowanie i 
administrowanie oprogramowaniem, bieŜącą konfigurację oprogramowania, instalowanie 
wszelkich uaktualnień oprogramowania, utrzymanie serwisu internetowego, utrzymanie strony 
internetowej, przez okres co najmniej jednego roku.  

4.1.3 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczący dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje lub 
będzie dysponował trzema osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: 

a) jedna osoba (kierownik, koordynator itp.) posiadająca wykształcenie wyŜsze w kierunku 
informatyka, doświadczenie w serwisowaniu systemów informatycznych tj. w okresie 
ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, kierował lub koordynował realizacją 
co najmniej 2 zadań polegających łącznie na serwisowaniu i administrowaniu lub 
wdraŜaniu: systemu bibliotecznego Aleph firmy ExLibris, bazy danych Oracle Database 
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10, oprogramowania finansowo-księgowego Comarch CDN Optima, Microsoft SQL 
Server 2005 Enterprise Edition;  Microsoft Exchange; Active Directory Microsoft Windows 
(2003/2008/2012). 

b) trzy osoby, kaŜda posiadające wykształcenie wyŜsze w kierunku informatyka oraz łącznie 
posiadające doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług serwisowania 
systemów informatycznych: systemu bibliotecznego Aleph firmy ExLibris, bazy danych 
Oracle Database 10; oprogramowania finansowo-księgowego Comarch CDN Optima, 
Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition; Microsoft Exchange; Microsoft SharePoint 
Services,  Microsoft Office;  Active Directory Microsoft Windows (2003/2008/2012). Przy 
czym kaŜda z tych osób musi wykazać się świadczeniem powyŜszych usług przez okres 
co najmniej dwóch lat.  

4.1.4 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczący sytuacji ekonomicznej i 
finansowej. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę nie mniejszą niŜ 100 000,00 zł. 

4.1.5 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 
1 ustawy. 

4.2 Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezaleŜnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 

4.3 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 w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez notariusza) naleŜy dołączyć do oferty. 

4.4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 
określone w pkt od 4.1.1 do 4.1.4 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy 
wykonawcy łącznie, warunek określony w punkcie 4.1.5 musi spełniać kaŜdy wykonawca z 
osobna. 

4.5 Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na 
zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złoŜonych przez 
wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w Rozdziale 5 SIWZ. 

4.6 Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy wykonawców, 
którzy nie wykaŜą spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

 

Rozdział 5 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA 
 

5.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 
4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złoŜyć wraz z ofertą 
następujące oświadczenia i dokumenty: 

5.1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

5.1.2 Wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych) usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) z podaniem ich przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców. Do kaŜdej usługi wskazanej w wykazie naleŜy przedstawić dokument 
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potwierdzający, Ŝe ta usługa została wykonana (lub jest wykonywana) naleŜycie. Wykaz 
naleŜy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ. 

5.1.3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. Wykaz naleŜy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ. 

5.1.4 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niŜ 100 000,00 zł 

5.1.5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. 

5.1.6 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku 
do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

5.2 JeŜeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonywaniu zamówienia. 

5.3 JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.1.6 – składa dokument (lub dokumenty) 
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, Ŝe nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed terminem składanie ofert.  

JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.3 zdanie pierwsze 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

5.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŜone wraz z tłumaczeniami na język 
polski. 

5.5 W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy 
muszą złoŜyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale, z tym, Ŝe 
dokumenty wymienione w pkt 5.1.5 i 5.1.6 (i odpowiednio pkt 5.3) naleŜy złoŜyć dla kaŜdego 
wykonawcy.  

5.6 Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1 i 5.2 naleŜy złoŜyć w formie oryginału, zaś 
dokumenty, o których mowa w pkt 5.1.2 – 5.1.4, 5.1.6, 5.3, naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

5.7 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, o których mowa w Rozdziale 4 pkt 4.2 (o ile podmioty te będą brały 
udział w realizacji części zamówienia), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę lub te podmioty. 

5.8 Ilekroć w SIWZ, a takŜe w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów 
lub oświadczeń lub teŜ potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, naleŜy przez to 
rozumieć Ŝe oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby 
(osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z zasadami 
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upowaŜnioną do 
reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.  
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5.9 Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złoŜone w sposób 
pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z 
imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 

5.10 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych 
muszą się znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 5.8 i 5.9 oraz 
klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, naleŜy 
poświadczyć za zgodność z oryginałem kaŜdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie 
moŜe znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron. 

5.11 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.8 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza naleŜy dołączyć do oferty.  

 

Rozdział 6 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

6.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 
złotych). 

6.2 Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

� pieniądzu, 
� poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
� gwarancjach bankowych, 
� gwarancjach ubezpieczeniowych, 
� poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

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

6.3 Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy 
zamawiającego: 

Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga – Północ m.st. 
Warszawy 90 1240 1082 1111 0010 0327 7264, z adnotacją „wadium – usługi serwisu 
informatycznego” 
Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 

6.4 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się 
na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

6.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne 
Ŝądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna 
zawierać następujące elementy: 

� a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), 
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie 
ich siedzib, 

� b) kwotę gwarancji, 
� c) termin waŜności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, 
� d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze Ŝądanie 

zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

6.6 Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej 
pośrednictwa podmiotów trzecich. 

6.7 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niŜ pienięŜna, zamawiający wymaga złoŜenia 
wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 

6.8 Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w 
którym upływa termin składania ofert. 
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6.9 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 
4a ustawy. 

6.10 Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy (o ile jest wymagane). 

6.11 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

6.12 Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 
przez zamawiającego. 

6.13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoŜył w wymaganym terminie 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (wskazanych w 
Rozdziale 5 SIWZ) lub pełnomocnictw, chyba, Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie 
leŜących po jego stronie. 

6.14 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

� a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 

� b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn 
leŜących po stronie wykonawcy. 

6.15 Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą równieŜ przedłuŜania 
waŜności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 

6.16 Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy wykonawców, którzy 
nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złoŜą wadliwe wadium, w 
tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 
3 ustawy. 

 

Rozdział 7 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

7.1 Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę. ZłoŜenie więcej niŜ jednej oferty spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert złoŜonych przez wykonawcę. 

7.2 Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 

7.3 Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej. 

7.4 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

7.5 Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 

7.6 Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 

7.7 Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być 
parafowane przez wykonawcę. 

7.8 Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, 
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 
upowaŜnioną do reprezentowania wykonawcy. 

7.9 JeŜeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców 
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać 
dołączone do oferty. 
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7.10 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. KaŜdy dokument 
składający się na ofertę lub złoŜony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niŜ polski musi 
być złoŜony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7.11 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 

7.12 Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.  

7.13 Zaleca się, aby kaŜda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 
parafowana prze wykonawcę. 

7.14 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca 
zastrzega, Ŝe nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być 
oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji”.  

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i 
oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. 

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

7.15 Oferta musi zawierać: 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 
6 do SIWZ, 

b) w przypadku powierzania części zamówienia podwykonawcom – informację na temat 
części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (w punkcie 
6 Formularza Ofertowego) 

c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), 
o ile ofertę składa pełnomocnik, 

d) dokumenty, o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ, 

7.16 Ofertę naleŜy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemoŜliwiający 
zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu 
otwarcia ofert.  

7.17 Na kopercie/opakowaniu naleŜy umieścić następujące oznaczenia: 

a) nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy, 

b) OFERTA – „Usługi serwisu informatycznego” 

c) Nie otwierać przed dniem 26.02.2013 r. do godz. 16:00 

 

Rozdział 8 

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

 

8.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 naleŜy złoŜyć w terminie do dnia 
26.02.2013 r. do godziny 15:00 w siedzibie Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana 
Twardowskiego w Dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy, ul. Skoczylasa 9, 03-470 
Warszawa (Administracja – sekretariat dyrekcji). Oferty moŜna składać od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00 -15.00 . 

8.2 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 
w miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 

8.3 Przy składaniu ofert, w celu zachowania terminu, o którym mowa w pkt 8.1, naleŜy uwzględnić 
fakt objęcia budynku, w którym naleŜy złoŜyć ofertę, systemem kontroli dostępu. 

8.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2013 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Biblioteki Publicznej w 
Dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy, ul. Skoczylasa 9, 03-470 Warszawa, sala 
konferencyjna 
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8.5 Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do złoŜonej oferty, pod warunkiem, Ŝe zamawiający 
otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone według takich samych 
zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 7.17 z dodatkowym oznaczeniem 
„ZMIANA”. 

8.6 Wykonawca moŜe przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złoŜenie 
pisemnego powiadomienia. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złoŜone według takich 
samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 7.17 z dodatkowym 
oznaczeniem „WYCOFANIE”. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

8.7 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku 
nieobecności wykonawcy, zamawiający przekaŜe wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego 
wniosek. 

8.8 Oferty złoŜone po terminie, o którym mowa w punkcie 8.1, zostaną niezwłocznie zwrócone 
wykonawcom.  

 

Rozdział 9 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania 
ofertą, z tym, Ŝe zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgodny na przedłuŜenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ o 60 dni.  

 

Rozdział 10 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

10.1 Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

10.2 Cena musi być wyraŜona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niŜ dwa 
miejsca po przecinku. 

10.3 Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i 
pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących 
przepisów. 

10.4 JeŜeli zamawiającemu zostanie złoŜona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrzunijnego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10.5 Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

 

Rozdział 11 

BADANIE OFERT 

 

11.1 W toku badania i oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złoŜonych ofert. 
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11.2 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.  

11.3 Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 
treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

Rozdział 12 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I S POSOBU OCENY OFERT 

 

12.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 
kryteriów oceny ofert: 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie 
kryterium (w %) 

Liczba moŜliwych 
do uzyskania 

punktów 

1 Cena 100% 100 punktów 

 

12.2 Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny 
ofert, przyjmując zasadę, Ŝe 1% = 1 punkt. 

12.3 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

Cena oferty najtańszej 
-------------------------------   x 100  = liczba punktów 
Cena oferty badanej 

Końcowy wynik powyŜszego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

12.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 

 

Rozdział 13 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

13.1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego została wybrana jako najkorzystniejsza. 

13.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złoŜyli oferty 
w postępowaniu, a takŜe zamieści te informacje na własnej stronie internetowej 
(www.bppn.waw.pl) oraz w swojej siedzibie. 

13.3 Zamawiający zawiadomi wykonawców o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 
ustawy, po upływie którego moŜe być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

13.4 JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcie umowy, 
zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 
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Rozdział 14 

INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE  
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

Osoby reprezentujące wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie 
wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 

Rozdział 15 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

 

Rozdział 16 

POSTANOWIENIA UMOWY 

 

16.1 Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

16.2 Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o 
której mowa w pkt 16.1. 

16.3 Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 
144 ust. 1 ustawy, polegających na: 

16.3.1 zmianie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia pod warunkiem, Ŝe zamawiający wyrazi 
na to zgodę, a osoby proponowane w zastępstwie posiadają wykształcenie, doświadczenie i 
kwalifikacje zawodowe nie mniejsze niŜ osoba zastępowana, 

16.3.2 zmianie kwoty wynagrodzenia wykonawcy, w wypadku zmiany przepisów podatkowych. 

 

Rozdział 17 

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ 

 

17.1 Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 

17.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niŜ na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej 
stronie internetowej (www.bppn.waw.pl), pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

17.3 Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ 
zamawiający przekaŜe niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę 
zmianę na własnej stronie internetowej (www.bppn.waw.pl). 

17.4 JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach, zamawiający przedłuŜy 
termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści 
taką informację na własnej stronie internetowej (www.bppn.waw.pl). 

17.5 W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako 
obowiązującą naleŜy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie 
zamawiającego. 
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Rozdział 18 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI  

 

18.1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

18.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje (zwane dalej „korespondencją”) zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub 
za pomocą faksu. 

18.3 JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu, kaŜda ze 
stron na Ŝądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania. 

18.4 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający 
domniema, Ŝe korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu podany przez 
wykonawcę została mu doręczona w sposób umoŜliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

18.5 Zamawiający nie wyraŜa zgody na przekazywanie korespondencji drogą elektroniczną. 

18.6 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem naleŜy kierować na adres: 

Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga – Północ m.st. 
Warszawy,  
ul. Skoczylasa 9, 
03-470 Warszawa, 
faks. 22 619 74 52 

 
18.7 Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: 

Wanda Dziergiewicz 

Faks nr 22 619 74 52, godziny pracy od 8:00 do 15:00 

 

Rozdział 19 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

19.1 Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. 

19.2 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

19.3 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują równieŜ 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

19.4 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. 

19.5 W niniejszym postępowaniu, ze względu na wartość zamówienia, odwołanie przysługuje 
wyłącznie wobec czynności: 

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

- odrzucenia oferty odwołującego 

19.6 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 
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19.7 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. 

19.8 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, iŜ zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia za pomocą faksu. 

19.9 Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach: 

a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane za pomocą faksu; w terminie 10 dni – 
jeŜeli zostały przesłane w formie pisemnej. 

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.  

c) odwołanie wobec czynności innych niŜ określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

19.10 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

19.11 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. 

19.12 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 
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ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Integralną częścią SIWZ są załączniki: 

Załącznik Nr 1 – wzór umowy 

Załącznik Nr 2 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Załącznik Nr 4 – wzór wykazu usług 

Załącznik Nr 5 – wzór wykazu osób 

Załącznik Nr 6 – wzór Formularza Ofertowego 

 

Komisja przetargowa 

1. Wanda Dziergiewicz …………………………….. 

2. Marzena Kandziora …………………………….. 

3. Katarzyna Ptasińska …………………………….. 

4. Grzegorz Kubski  …………………………….. 

 

 

…………………………… 

ZATWIERDZAM 


