
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

SIWZ na wdrożenie systemu klasy ERP dla UST-M Sp. z o.o. wraz ze szkoleniem użytkowników oraz 

świadczeniem serwisu utrzymaniowego. 

SEKCJA I: ZAMWIAJĄCY 

I.1) Oficjalna nazwa, adres Zamawiającego i dane kontaktowe: 

Oficjalna nazwa: UST-M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Adres pocztowy: ul. Piaskowa 124A 

Kod pocztowy: 97-200 

Miejscowość:  Tomaszów Mazowiecki 

Kraj:   Polska 

Dane osoby upoważnionej do kontaktów: 

Imię i nazwisko: Dorota Owczarek  

E-mail:  d.owczarek@ustm.pl  

Adres internetowy (URL): www.ustm.pl 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższe dane kontaktowe 

Oferty prosimy przesłać droga elektroniczną na adres e-mailowy:  

d.owczarek@ustm.pl  

I.2) Rodzaj Zamawiającego: Spółka handlowa posiadająca formę prawną 

I.3.) Główny przedmiot działalności: Produkcja i sprzedaż filtrów do wody, systemu centralnego 

odkurzania i instalacji sanitarnych. 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Opis przedmiotu zamówienia 

II.1.1) Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

Dostawa i wdrożenie systemu klasy ERP dla UST-M, wraz ze szkoleniem użytkowników oraz 

świadczeniem serwisu utrzymaniowego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: 

Rodzaj zamówienia: usługi 

Miejsce świadczenia usług: Tomaszów Mazowiecki, ul. Piaskowa 124A 



II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu klasy ERP dla UST-M, wraz ze szkoleniem 

użytkowników oraz świadczeniem serwisu utrzymaniowego. 

II.2) Opis 

II.2.1) Szczegółowy opis zamówienia: 

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zrealizuje w szczególności: 

 Dostawę, instalację i wdrożenie systemu klasy ERP wspierającego Zamawiającego w 

następujących obszarach działalności: 

o Księgowość / Środki Trwałe, 

o Kontroling / Budżetowanie, 

o Kadry / Płace, 

o Gospodarka Magazynowa / Zakupy i Zaopatrzenie, 

o Sprzedaż i Dystrybucja / Zarządzanie relacjami z Klientami, 

o Produkcja / Planowanie Produkcji / Harmonogramowanie Produkcji. 

Przy czym część modułów zostanie wdrożonych w ramach opcji. 

 Wykona usługi niezbędne do uruchomienia i późniejszej eksploatacji systemu 

obejmujące w szczególności: 

o Organizację prac, 

o Opracowanie i dostarczenie analizy przedwdrożeniowej, 

o Dostawę sprzętu (w ramach opcji), 

o Realizację prac wdrożeniowych Systemu, 

o Szkolenie użytkowników, 

o Przygotowanie Systemu do Startu Produkcyjnego, 

o Trzymiesięczną asystę techniczną w pierwszym okresie eksploatacji, 

o Świadczenie usługi serwisu utrzymaniowego w okresie dwudziestu czterech 

miesięcy. 

2. Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

3. Głównym miejscem realizacji dostawy lub świadczenia usługi będzie siedziba Zamawiającego. 

II.2.2) Informacje o opcjach: 



Opcje: tak (wycena poszczególnych obszarów) zgodnie z wytycznymi zawartymi w formularzu 

ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ. 

II.2.3) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie. 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 

Okres w miesiącach: 36 miesięcy (od podpisania umowy) w którego skład wchodzi: 

 9 miesięcy wdrożenia, z uwzględnieniem daty startu produkcyjnego przewidzianej na dzień 

02.01.2019r., 

 3 miesiące asysty, 

 24 miesiące serwisu utrzymaniowego. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) Wadium i Gwarancje: 

III.1.1) Informacja na temat wadium: 

1.  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000, 00 zł (słownie: piętnaście 

tysięcy zł). 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) Pieniądzu, 

2) Gwarancjach bankowych, 

3) Gwarancjach ubezpieczeniowych. 

3. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu 

składania ofert. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium co najmniej na okres związania z ofertą. 

5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek Zmawiającego w BZ WBK 

Grupa Santander nr 10 1500 1605 1216 0004 1067 0000 z adnotacją: WADIUM – 

postępowanie nr 2 ERP wdrożenie. 

6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku 

Zamawiającego. Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu pieniężnego 

Wykonawca winien dołączyć do oferty. 

7. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć przed upływem terminu 

składania ofert w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, a do oferty dołączyć kopię 

dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 



8. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu 

wypłatę pełnej kwoty wadium na każde żądanie Zamawiającego w terminie związania z ofertą 

w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w pkt. 9. 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 

2) Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

10. Niedopuszczalne jest wprowadzenie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu 

wypłacenie wadium. 

11. Wykonawca, którego oferta przed upływem terminu składania ofert nie będzie zabezpieczona 

dopuszczalną formą wadium zostanie wykluczony, a jego oferta zostanie przez Zamawiającego 

uznana za odrzuconą. 

12. Zwrot wadium Zamawiający dokona: 

1) Wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza, 

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na który było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

banków wskazany przez Wykonawcę. 

 

III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do 

odpowiednich przepisów je regulujących: nie dotyczy 

III.1.3) Inne szczególne warunki: 

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie 

III.2) Warunki udziału w postępowaniu: 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1.1. spełniają jednocześnie następujące warunki: 



1.1.1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: 

1.1.1.1. wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej na jedno i wszystkie 

zdarzenia w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na minimalną kwotę 1.000.000,00 PLN (jednego miliona złotych). 

1.1.2. Zdolności techniczne lub zawodowe.  

1.1.2.1. wykażą, że wykonali należycie w okresie pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert co najmniej trzy usługi, których przedmiotem były (każda usługa 

osobno) dostawa i wdrożenie oferowanego oprogramowania klasy ERP dla firm 

handlowo - produkcyjnych. Dostawa i wdrożenie systemu klasy ERP musiała 

zapewniać pracę użytkowników na co najmniej 25 stanowiskach roboczych oraz 

obejmować co najmniej 4 z 6 wskazanych poniżej obszarów: 

a. Księgowość / Środki Trwałe 

b. Kontroling / Budżetowanie, 

c. Kadry / Płace, 

d. Gospodarka Magazynowa / Zakupy i Zaopatrzenie 

e. Sprzedaż i Dystrybucja, Zarządzanie relacjami z Klientami, 

f. Produkcja / Planowanie Produkcji / Harmonogramowanie Produkcji. 

1.1.2.2. wykażą, że dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują zespołem co najmniej 4 

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, które posiadają 

kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, 

w tym: 

1) Kierownik Projektu - minimum 1 osoba, posiadająca: 

a) wykształcenie wyższe, 

b) minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania 

projektami informatycznymi, w tym udział na stanowisku kierownika 

projektu w dwóch zakończonych projektach wdrożeniowych o wartości co 

najmniej 500.000,00 PLN netto w okresie ostatnich trzech latach przed 

upławem terminu składania wniosków, 

2) Konsultanci wdrożeniowi – minimum 1 osoba przypadająca na każdy z 6-ciu 

wymienionych poniżej obszarów: 

a. Księgowość / Środki Trwałe, 

b. Kontroling / Budżetowanie, 

c. Kadry / Płace, 



d. Gospodarka Magazynowa / Zakupy i Zaopatrzenie 

e. Sprzedaż i Dystrybucja, Zarządzanie relacjami z Klientami, 

f. Produkcja / Planowanie Produkcji / Harmonogramowanie Produkcji. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował dla każdego z w/w 

obszarów przynajmniej jednym konsultantem wdrożeniowym posiadającym 

minimum 3 – letnie doświadczenie w realizacji projektów informatycznych. 

Wymagane jest by każdy konsultant wdrożeniowy wykazał się doświadczeniem 

w realizacji co najmniej dwóch projektów wdrożenia systemu klasy ERP, w 

którym pełnił rolę konsultanta wdrożeniowego w obszarze funkcjonalnym, do 

którego został przypisany w niniejszym postępowaniu, w okresie trzech lat 

przed upławem terminu składania ofert. Dopuszcza się wskazanie jednej osoby 

do maksymalnie trzech obszarów funkcjonalnych. 

1.1.3. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego 

warunku udziału w postępowaniu. 

1.2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, przedstawi 

odpowiednie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 2. 

1.3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw wykluczenia na podstawie oświadczeń i dokumentów wskazanych w pkt.2.  

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych dla wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. 

2.1.1. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi i dostawy spełniają wymagania 

Zamawiającego – Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą wykaz projektów zgodny 

ze  wzorem przedstawionym w Załączniku nr 6 wraz z dokumentami wskazującymi iż 

usługi, o których mowa w pkt. 1.1.2.1 zostały wykonane należycie. Dowodami 

potwierdzającymi, iż usługi zostały wykonane należycie są referencje wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. 

2.1.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednimi osobami do realizacji 

zamówienia, przedstawi wykaz osób zgodny ze wzorem przedstawionym w Załączniku nr 

7 wskazujący na doświadczenie zawodowe Konsultantów wdrożeniowych oraz 

Kierownika Projektu, potwierdzające kwalifikacje, które zostały wyspecyfikowane w pkt. 

1.1.2.2, 

2.1.3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia kryterium ekonomiczno-finansowe, 

powinien dołączyć do oferty: Kopię polisy OC oraz rachunek zysków i strat z ostatnich 

trzech lat.  



III.2.4) Zamówienie zastrzeżone: nie 

SEKCJA IV. PROCEDURA 

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.2) Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i 

przygotować ofertę zgodną z jej postanowieniami. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę. 

4. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Wszelkie upusty udzielone przez Wykonawcę muszą zostać wliczone w cenę. 

6. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z wymogami SIWZ. Dokumenty sporządzone 

w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez Wykonawcę. 

8. Zaleca się, aby oferta złożona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją stron 

rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 

9. Wszelkie poprawki lub zmiany (również te przy użyciu korektora) w ofercie, w tym w 

załącznikach, muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania 

oferty. 

10. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia oferta musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia. 

11. Oferta wraz z odpowiednimi załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do 

podpisania oferty. Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron oraz Załączników 

przygotowanych w formie plików Excel. 

12. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych 

załączonych do oferty dokumentów. 

13. Wykonawca, nie później niż przed upływem terminu składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej 

ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty 

oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę 



przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: 

„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ”. 

14. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy, wg Załącznika nr 2 do SIWZ, 

2) wypełniony formularz cenowy, wg Załącznika nr 3 do SIWZ, 

3) wypełnione wymagania funkcjonalne, wg Załącznika nr 1 do OPZ, 

4) specyfikację wymagań sprzętowych, technicznych i sieciowych, wg Załącznika nr 5 do SIWZ, 

5) wypełniony wykaz referencji, wg Załącznika nr 6 do SIWZ, 

6) wypełniony wykaz osób, wg Załącznika nr 7 do SIWZ, 

7) propozycję harmonogramu realizacji, wg Załącznika nr 3 do OPZ 

8) plan zarządzania projektem, wg Załącznika nr 8 do SIWZ. 

15. Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie nazwy oferowanego systemu, 

sytemu/systemów operacyjnego serwera oraz bazy danych, na której będzie postawiony System. 

16. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą Wykonawca 

powierzy podwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie Zamawiający będzie rozumiał, że 

Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom. 

IV.3) Miejsce i sposób składania ofert: 

1. Ofertę może być przesłana  elektronicznie na adres: d.owczarek@ustm.pl  lub doręczona 

osobiście, kurierem, pocztą na adres: UST-M Sp. z o.o. ul. Piaskowa 124A, 97-200 Tomaszów 

Mazowiecki (za datę wpływu oferty uznaje się datę dostarczenia oferty do siedziby 

Zamawiającego, nie datę nadania): 

do dnia:  05.03.2018r. 

do godziny:  00:00 

W przypadku ofert składanych drogą e-mailową prosi się o przedstawienie skanu podpisanej 

oferty i skanów podpisanych załączników z wyjątkiem załącznika nr 1 do OPZ. 

2. Składający ofertę Wykonawca jest nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany 

należy złożyć według takich samych zasad składania ofert z dopiskiem „ZMIANA”. 

4. Oferent może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie 

wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

5. Oferent nie może dokonać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 
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6. W przypadku niedopełnienia wymagań formalnych określonych w specyfikacji oferta nie będzie 

rozpatrywana. 

IV.4) Opis sposobu obliczania ceny: 

1. Cenę oferty wraz z cenami jednostkowymi stanowiącą wynagrodzenie umowne brutto, 

obejmującą łączną cenę usług, dostaw i innych świadczeń, niezbędnych dla realizacji przedmiotu 

zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszącymi należy wskazać w formularzu 

ofertowym i cenowym zgodnie ze wzorcem przedstawionym odpowiednio w Załączniku nr 2 i 3. 

2. Przez „cenę oferty” Zamawiający rozumie łączny koszt wykonania usługi wraz z podatkiem VAT. 

Cena oferty ma obejmować: wszelkie koszty wykonania przedmiotu zakupu w tym w 

szczególności koszty opracowania dokumentacji, przeprowadzenia warsztatów, dojazdy itd. 

Wszelkie prace lub czynności nieopisane w SIWZ, a niezbędne do prawidłowego i kompletnego 

wykonania przedmiotu zamówienia należy traktować jako oczywiste i wliczyć do cen ofertowych. 

W przypadku zastosowania upustu ceny ma on być wyrażony w % i PLN.  

3. Cena oferty jest stała i nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia. 

4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich zgodnie z polskim systemem płatniczym, z 

dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie ceny netto i stawkę podatku VAT (zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa). W przypadku błędnego obliczenia wysokości podatku VAT – 

zamawiający będzie uprawniony do poprawienia obliczonej ceny z podatkiem VAT i wysokości 

podatku VAT. Zamawiający dokona poprawy ww. kwot stosując odpowiednio przepisy wskazane 

w ustawie o podatku od towarów i usług. 

6. Zamawiający poprawi również omyki, polegające na błędnym zsumowaniu cen netto, wysokości 

podatku VAT oraz cen z podatkiem VAT. 

IV.5) Poufność informacji: 

Oferent zobowiązuje się do zachowania bezwzględnej poufności w zakresie zachowania informacji o 

Zamawiającym oraz informacji zawartych w SIWZ, uzyskanych przy okazji niniejszego postępowania 

przetargowego w czasie jego trwania oraz po zakończeniu. W przypadku naruszenia tego 

zobowiązania Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia stosownych odszkodowań. 

SEKCJA V. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA WYBORU NAJLEPSZEJ OFERTY 

V.1) Otwarcie ofert: 

Zamawiający dokona niepublicznego otwarcia złożonych ofert w dniu ich złożenia. 

V.2) Odrzucenie oferty: 

Odrzucenie oferty nastąpi w czterech przypadkach, jeżeli: 

1. Oferta będzie niezgodna z niniejszym SIWZ, 



2. Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia jego wymagań, 

3. Oferent nie złoży oferty w postępowaniu „na zakup zaawansowanego rozwiązania 

teleinformatycznego (TIK) – specjalistyczne oprogramowanie dedykowane potrzebom Spółki 

UST-M”, 

4. Oferta złożona w postępowaniu „na zakup zaawansowanego rozwiązania teleinformatycznego 

(TIK) – specjalistyczne oprogramowanie dedykowane potrzebom Spółki UST-M” nie otrzyma 

najwyższej liczby punktów. 

V.3) Negocjacje: 

W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz może zorganizować negocjacje, jeżeli uzna to za 

zasadne. 

V.4) Kryteria udzielenia zamówienia: 

1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów przedstawionych w poniższej tabeli, 

opisanych szczegółowo w dalszym fragmencie SIWZ. 

Kryteria oceny ofert: 

Lp. Kryterium Waga 

1. Cena: 55% 

1.1 Cena oferty 45% 

1.3 Koszt osobogodzin realizacji prac rozwojowych 10% 

2. Ocena funkcjonalności 30% 

3. Ocena przygotowania Planu Zarządzania Projektem 15% 

 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia formularza cenowego (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do 

SIWZ) oraz formularza ofertowego (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ) i uwzględnienia w nim 

wszystkich kosztów wykonania przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę, zostaną ustalone na okres ważności Umowy i nie będą 

podlegały zmianom. 

W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

Ad. 1.1) Kryterium: cena oferty 

Kryterium cena oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym z uwzględnieniem ceny świadczenia 

usług serwisu utrzymaniowego. Za cenę brutto oferty uznaje się łączny koszt oferty obejmującej: 

dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Systemy Informatycznego wspierającego procesy 

zarządcze Zamawiającego. 



Każde podanie ceny w innym miejscu oferty lub innym dokumencie niż formularz ofertowy i formularz 

cenowy może stanowić podstawę do odrzucenia oferty. 

Punkty w kryterium cena oferty będą obliczane na podstawie poniższego wzoru: 

KC=CN/CO×45 

gdzie: 

KC - oznacza ilość punktów przyznanych za kryterium ceny oferty, 

CN - oznacza wartość brutto najniższej ceny spośród złożonych i ważnych ofert, 

CO - oznacza wartość brutto ceny ocenianej oferty. 

Maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 45 punktów. 

Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę. 

Ad. 1.3) Kryterium: cena stawki godzinowej za realizację prac rozwojowych 

Kryterium stawki godzinowej realizacji prac rozwojowych będzie rozpatrywane na podstawie ceny 

brutto podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 

Każde oznaczenie stawki godzinowej za realizację dodatkowych prac programistycznych w innym 

miejscu oferty lub innym dokumencie niż formularz ofertowy może stanowić podstawę do odrzucenia 

oferty. 

Punkty w kryterium ceny stawki godzinowej za realizację prac rozwojowych będą obliczane na 

podstawie poniższego wzoru: 

KS=CSN/CSO×10 

gdzie: 

KS - oznacza ilość punktów przyznanych za kryterium stawki godzinowej za realizację prac 

rozwojowych, 

CSN - oznacza wartość brutto najniższej stawki godzinowej za realizację prac rozwojowych spośród 

złożonych i ważnych ofert, 

CSO – oznacza wartość brutto stawki godzinowej za realizację prac rozwojowych ocenianej oferty. 

Maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 10 punktów. 

Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który przedstawi najniższą stawkę godzinową za 

realizację prac rozwojowych. 

Ad. 2) Kryterium: Ocena funkcjonalności 

Kryterium oceny funkcjonalności będzie rozpatrywane na podstawie formularzy wymagań 

funkcjonalnych wypełnionych przez Wykonawcę. Ocenie będzie poddany poziom spełnienia przez 



Wykonawców wymagań oznaczonych priorytetem 1 oraz wymagań z priorytetem 2 w standardzie albo 

w modyfikacji. 

Punkty w tym kryterium będą obliczane na podstawie poniższego wzoru: 

PF = (PF2ofs + 0,3*PF2ofm) * 75 / PF2max + (PF1ofs + 0,3*PF1ofm) * 25 / PF1max 

gdzie: 

PF - oznacza ilość punktów przyznanych za ocenę funkcjonalności, 

PF1ofs - oznacza ilość spełnionych wymagań z priorytetem 1 w standardzie systemu, 

PF1ofm - oznacza ilość spełnionych wymagań z priorytetem 1 wskazanych jako modyfikacja, 

PF1max - oznacza ilość wymagań z priorytetem 1 zdefiniowanych w tabelach z wymaganiami 

funkcjonalnymi oraz pozafunkcjonalnymi, 

PF2ofs - oznacza ilość wskazanych przez Wykonawcę wymagań z priorytetem 2, które będą 

realizowane w standardzie Systemu, 

PF2ofm - oznacza ilość wskazanych wymagań z priorytetem 2, które będą realizowane jako 

modyfikacja Systemu, 

PF2max - oznacza łączna ilość wymagań z priorytetem 2 zdefiniowanych w tabelach z wymaganiami 

funkcjonalnymi oraz pozafunkcjonalnymi. 

Przy ocenie niniejszego kryterium zostały poczynione następujące założenia:  

 75% punktacji przypada na realizację wymagań 2, 

 25% punktacji przypada na realizację wymagań 1, 

 spełnienie wymagania w standardzie ma współczynnik 1, 

 spełnienie wymagania w modyfikacji ma współczynnik 0,3. 

Punkty uzyskane zgodnie ze wzorem mnoży się przez 0,30. 

Podstawą wyliczenia będą dane podane w ofercie w oparciu o Załączniki dotyczące wymagań 

funkcjonalnych. 

Ad. 3) Kryterium: Opis Planu Zarządzania Projektem 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Planu Zarządzania Projektem prac wdrożeniowych 

zgodnej z Załącznikiem nr 8 do SIWZ. 

Zamawiający dokona oceny opisu metodyki realizacji prac wdrożeniowych w następujący sposób:  

a. Każdy Plan będzie oceniana w skali od 0 do maksymalnej liczby 10 punktów. 

b. Przyznana liczba punktów w tym kryterium po podsumowaniu punktów oceniających członków 

komisji (wybrani uczestnicy projektu) zostanie uśredniona (łączna suma punktów zostanie 



podzielona przez liczbę członków komisji biorących udział w ocenie) i przemnożona przez 

wagę tego kryterium (15%). 

Punkty w kryterium będą obliczane na podstawie poniższego wzoru: 

KP=IPO/IPN×15 

gdzie: 

KP - oznacza ilość punktów przyznanych za kryterium opis metodyki realizacji prac 

wdrożeniowych, 

IPO - oznacza uśredniona ilość punktów przyznana przez członków komisji za opis metodyki 

realizacji prac wdrożeniowych ocenianej oferty, 

IPN - oznacza najwyższa uśredniona ilość punktów przyznana przez członków komisji za opis 

metodyki realizacji prac wdrożeniowych, spośród złożonych i ważnych ofert. 

Maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 15 punktów. 

2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów 

wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

3. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w 

szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 

złożonych ofert, Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek 

wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

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

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia. 

5. Ponadto Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

 jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 

 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

 zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

 Wykonawca zadeklarował brak realizacji wymagań funkcjonalnych w wysokości 

przekraczającej ponad 15% wszystkich wymagań co najmniej jednego obszaru 

biznesowego zdefiniowanego w Załączniku nr 1 do OPZ. 



V.5) Tryb ogłoszenia wyników: 

1. Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą. 

2. Wszyscy uczestnicy postępowania zostaną powiadomieni o jego wynikach. Informacja zostanie 

przekazana do Oferentów w sposób e-mailowy. 

3. Zamawiający może zamknąć postępowanie nie wybierając żadnego Oferenta bez podawania 

przyczyny. 

V.6) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

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

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b pomoc finansowa 

udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

3. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

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

kredytowej, 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.  

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 

5. Dokument gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie 

gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze, pisemne 

żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia. W dokumencie tym 

gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta 

dodatkowych warunków lub czynności. W przypadku przedłożenia dokumentu gwarancji lub 

poręczenia niezawierającego wymienionych elementów, bądź posiadającego jakiekolwiek 



dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w 

Umowie. 

7. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 

o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

8. Zamawiający jest upoważniony do wykorzystania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

celu pokrycia swoich ewentualnych roszczeń powstałych z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, a w szczególności kar umownych określonych w Projekcie Umowy. 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

VI.1) Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 

VI.2) Informacje dodatkowe: 

1. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 4. 

2. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty 

przygotowania oferty i udziału w postępowaniu obciążają Wykonawcę. 

VI.3) Wykaz Załączników: 

1. Załącznik nr 1. Opis Przedmiotu Zamówienia 

2. Załącznik nr 2. Formularz ofertowy 

3. Załącznik nr 3. Formularz cenowy 

4. Załącznik nr 4. Projekt Umowy 

5. Załącznik nr 5. Specyfikacja wymagań sprzętowych, technicznych i sieciowych  

6. Załącznik nr 6. Wykaz referencji 

7. Załącznik nr 7. Wykaz osób 

8. Załącznik nr 8. Plan Zarządzania Projektem. 


