Katowice, dnia 27.01.2020

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

przetarg nieograniczony na zadanie:
Dostawa systemu elektronicznej dystrybucji biletów na potrzeby aplikacji mobilnych
zwanego dalej ‘eMagazyn’ na potrzeby Urzędu Metropolitalnego GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii
numer postępowania ZA.270.2.2020

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
Wartość szacunkowa zamówienia jest większa od kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamówienie prowadzone jest z zastosowaniem procedury wynikającej z art. 24 aa ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
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ROZDZIAŁ 1. ZAMAWIAJĄCY
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Adres:
ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice
NIP
634-290-18-73
tel.
+48 32/718-07-00
e-mail:
za@metropoliagzm.pl
Adres strony internetowej Zamawiającego, na której zamieszczona jest specyfikacja
istotnych
warunków
zamówienia:
http://bip.metropoliagzm.pl/,
(BIP),
https://metropoliagzm.pl/
ROZDZIAŁ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwaną w dalszej części
„ustawą Pzp”.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
- Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
a w sprawach tam nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks
cywilny.
ROZDZIAŁ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu elektronicznej dystrybucji biletów na
potrzeby aplikacji mobilnych zwanego dalej ‘eMagazyn’. W ramach zamówienia
Wykonawca wytworzy oprogramowanie, przekaże licencje, kody źródłowe,
dokumentację oraz procedurę certyfikacji wraz z warunkami przyłączenia do systemu
Operatorów. Wykonawca dostarczy środowisko testowe oraz produkcyjne w oparciu
o usługi w chmurze i uruchomi system elektronicznej dystrybucji biletów w tym
środowisku, a następnie będzie go utrzymywał i rozwijał przez okres wskazany
w formularzu ofertowym na zasadach opisanych w umowie, a także będzie certyfikował
i podłączał do systemu Operatorów, którzy zwrócą się do Zamawiającego
o umożliwienie sprzedaży biletów
2. Zamawiający informuje, iż przed wszczęciem postępowania prowadzony był dialog
techniczny. Wszelkie informacje dotyczące dialogu technicznego dostępne są na
stronie http://bip.metropoliagzm.pl/przetarg/125428/za-270-2-2-2019.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
48820000-2 – Serwery
48110000-2 – Pakiety oprogramowania dla punktów sprzedaży
34430000-0 – Usługi w zakresie przetwarzania i rozliczania.
63512000-1 – Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych
ROZDZIAŁ 4. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI
SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2

ROZDZIAŁ

5. INFORMACJA NA
WARIANTOWYCH

TEMAT

MOŻLIWOŚCI

SKŁADANIA

OFERT

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
ROZDZIAŁ 6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień dodatkowych.
ROZDZIAŁ 7. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY
ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ
Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
ROZDZIAŁ 8. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji
elektronicznej.
ROZDZIAŁ 9. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU
Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
ROZDZIAŁ 10. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY
WSPÓLNEJ
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – powyższe nie
dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania
w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy
wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo składane w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do udzielania
pełnomocnictwa
powyższe
nie
dotyczy
spółki
cywilnej,
o
ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (w skrócie JEDZ) składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten stanowi
wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia (żaden z Wykonawców wspólnie
składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania) oraz spełnienie
warunków udziału w postępowaniu.
5. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego
z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym
jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.
7. Przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wymagać przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
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Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym rozdziale, może wynikać albo z dokumentu
pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.
ROZDZIAŁ 11. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy,
musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie
w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy o ile jest ona już
znana. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ oraz sekcję D w części II i pkt 10) sekcji C w części IV
formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. W przypadku, gdy
Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców,
należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli
Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż
zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
ROZDZIAŁ 12. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie do 9 miesięcy od dnia
podpisania umowy (uwaga termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert pn. czas wdrożenia).
ROZDZIAŁ 13. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA, WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w ust. 3 niniejszego paragrafu SIWZ.
2. Podstawy wykluczenia:
1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).
3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22
ust. 1b ustawy Pzp:
1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
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2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości min. 1 000
000,00 zł (jeden milion zł).
3) Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje co najmniej: koordynatorem projektu, specjalistą ds. jakości i
testów, specjalistą ds. sieci, specjalistą ds. budowy aplikacji w architekturze
SOA.
Wskazane osoby muszą wykazać, że ich doświadczenie eksperckie obejmuje co
najmniej:
a) dla osoby będącej koordynatorem projektu - udział w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie, jako koordynator/kierownik
projektu lub zastępca kierownika w projekcie polegającym na budowie
i wdrożeniu systemu informatycznego opartego o rozwiązania w chmurze
obliczeniowej o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł brutto,
b) dla osoby będącej specjalistą ds. jakości i testów – udział w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w roli specjalisty ds.
jakości w projekcie polegającym na budowie lub rozwoju lub wdrożeniu
systemu informatycznego o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto,
c) dla osoby będącej specjalistą ds. sieci – udział w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy to w tym okresie, w roli specjalisty ds. sieci
w realizacji co najmniej jednego wdrożonego projektu polegającego na
zaprojektowaniu, budowie i wdrożeniu systemu informatycznego opartego
o rozwiązania w architekturze sieci rozproszonych (np. serwerownia
centralna oraz lokalizacje klienckie wyniesione) lub rozwiązania
zrealizowane w chmurze obliczeniowej o wartości nie mniejszej niż
100.000 zł brutto,
d) dla osoby będącej specjalistą ds. budowy aplikacji w architekturze
SOA – udział w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie,
w roli specjalisty lub eksperta programisty w realizacji co najmniej jednego
wdrożonego projektu polegającego na zaprojektowaniu, budowie
i wdrożeniu systemu informatycznego opartego o rozwiązania
mikroserwisów w technologii REST API lub równoważnej o wartości nie
mniejszej niż 100.000 zł brutto.
Zamawiający dopuszcza pełnienie więcej niż jednej funkcji określonej w pkt 3) b), c), d) przez
tę samą osobę.
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego
w ust. 3:
1) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez
Zamawiającego w ust. 3 należy złożyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie, w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (w skrócie: JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE, którego treść prezentuje załącznik
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nr 2 od niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w Formularzu JEDZ stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany przesłać
formularz Zamawiającemu w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Wskazówki dot. wypełnienia formularza jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia:
- Wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać
z narzędzia eESPD https://espd.uzp.gov.pl/ lub innych dostępnych narzędzi lub
oprogramowania.
- Wzór dokumentu edytowalnego, zasady jego wypełniania oraz inne istotne informacje
znajdują się pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy
- Wykonawca, który bierze udział samodzielnie w postępowaniu i nie polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy, przedkłada JEDZ tylko w swoim zakresie,
- wykonawca, który bierze udział samodzielnie, lecz polega na zdolnościach lub
sytuacji co najmniej jednego innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a
ustawy, musi złożyć swój własny JEDZ wraz z odrębnym JEDZ zawierającym
stosowne informacje wskazane w części II, sekcji C JEDZ odnoszące się do każdego
z podmiotów, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega i w zakresie,
w którym podmiot ten udostępnia swoje zdolności Wykonawcy,
- w przypadku, gdy Wykonawcy składają ofertę wspólną, w rozumieniu art. 23 ustawy,
należy przedstawić odrębny JEDZ zawierający informacje wymagane w częściach
II– IV dla każdego z biorących udział Wykonawców,
- w części II JEDZ:
- sekcja A: nie wypełniać rubryki dotyczącej zamówienia zastrzeżonego (w niniejszym
postępowaniu nie zastrzeżono warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy);
- sekcja B (Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy): Zamawiający
nie wymaga podania daty i miejsca urodzenia osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia,
- w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (ust. 2 pkt 1 i 2
niniejszego paragrafu SIWZ), w części III JEDZ należy wypełnić sekcję A, B, C (za
wyjątkiem rubryki związanej z konfliktem interesów) oraz sekcję D (sekcja D odnosi
się do podstawy wykluczenia zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 21- 23 ustawy),
- w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
(warunki określone w ust. 3 niniejszego paragrafu SIWZ), w części IV JEDZ "Kryteria
kwalifikacji" wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji "alfa" części IV
formularza [OGÓLNE OSWIADCZENIE] dotyczące wszystkich kryteriów] i nie musi
wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV formularza JEDZ.
- części V JEDZ nie wypełniać,
- pozostałe informacje należy uzupełnić zgodnie z wymaganiami SIWZ.
2) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu
wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
(ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu SIWZ) zostanie wezwany do złożenia
następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów):
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenia Wykonawcy (zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do
SIWZ) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
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opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo
– w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności;
c) oświadczenia Wykonawcy (zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do
SIWZ) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
d) w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy
z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca
składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do
SIWZ, oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokumenty, o których
mowa w ust. 4 pkt 2 a), b), c), d) zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie
składających ofertę.
3) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu (ust. 3 niniejszego paragrafu SIWZ),
zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów
(aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):
a) dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną o wartości min. 1 000 000,00 zł (jeden milion zł),
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz
z informacjami na temat ich doświadczenia w zakresie niezbędnym do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie
ze wzorem z Załącznika nr 6 do SIWZ
Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):
1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw
wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,
3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp (spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
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wykluczenia określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń
lub dokumentów, o ile są one aktualne.
4. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ odpowiada zakresowi
informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, Zamawiający
może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku
dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub
odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w JEDZ.
5. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów
wskazanych w ust. 4 pkt 2 lit. a:
1) Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
2) Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 niniejszego paragrafu SIWZ, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w ust. 5 pkt 1 niniejszego paragrafu 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. Postanowienia ust. 5 pkt 2 niniejszego paragrafu SIWZ stosuje
się.
4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w ust. 4 pkt 2 lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ, składa
dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14
i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
ROZDZIAŁ 14. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych.
2. 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
– dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty.
3. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w ust. 2 musi wynikać
w szczególności:
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4.

5.

6.

7.

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa niniejszym
paragrafie, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w Rozdziale 13 ust. 3 SIWZ, polega na zdolnościach
innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zobowiązany jest on przedstawić
- dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz JEDZ zawierający
informacje wymagane w części II sekcja A i B, w części III oraz w części IV (w zakresie
w jakim podmiot ten udostępnia swoje zdolności), w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego
zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności którego
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego
podmiotu (dokumenty wskazane w Rozdziale 13 ust. 4 pkt 2 SIWZ). Wykonawca
zobowiązany będzie również złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności, na których
Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty wskazane
w Rozdziale 13 ust. 4 pkt 3 SIWZ).

ROZDZIAŁ 15. PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE
1.

2.

3.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16
ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 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.
W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do
wypełnienia stosownych rubryk w formularzu JEDZ, a następnie zgodnie z art. 26 ust. 1
ustawy Pzp do złożenia dowodów.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których
mowa w ust. 1.

ROZDZIAŁ 16. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW
9

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan Adrian
Kowol. Email: za@metropoliagzm.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
oraz do formularza do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania
z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji
wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi
załącznik do niniejszej SIWZ.
8. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania
ofert i wniosków):
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż
wskazanych w pkt I), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: za@metropoliagzm.pl
3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2) adres
email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Rozdział 17. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ
1.
2.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 6 dni przed
upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
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3.

4.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się
w takim przypadku częścią SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający
udostępnia na stronie internetowej pod adresem: http://bip.metropoliagzm.pl/ (BIP)
Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści
SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem
internetowym, składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być
opatrzone zapisem: Dostawa systemu elektronicznej dystrybucji biletów na potrzeby
aplikacji mobilnych zwanego dalej ‘eMagazyn’ na potrzeby Urzędu Metropolitalnego
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

ROZDZIAŁ 18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wnoszenie wadium:
1) Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest przed upływem terminu
składania ofert wnieść wadium, w wysokości 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt
pięć tysięcy zł 00/100),
2) wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:
w Santander Bank Polska SA nr konta: 44 1090 1186 0000 0001 3708 0808
tytułem: Dostawa systemu elektronicznej dystrybucji biletów na potrzeby
aplikacji mobilnych zwanego dalej ‘eMagazyn’ na potrzeby Urzędu
Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, nr sprawy
ZA.270.2.2020
Za termin wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę wpływu środków na ww.
konto.
b) poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310).
2. Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiającego
będzie uważał za wniesione skutecznie wyłącznie wtedy, gdy bank prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu
składania ofert.
3. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowalnym podpisem
elektronicznym przez Gwaranta/Poręczyciela.
4. Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winno wynikać uprawnienie
Zamawiającego do zatrzymania wadium na podstawie przesłanek wskazanych w treści
art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
5. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będąca formą wniesienia wadium musi
spełniać następujące wymagania:
a) ustalać beneficjenta gwarancji,
b) określać kwotę gwarantowaną w złotych polskich – określoną w SIWZ,
c) określać termin ważności gwarancji – określony w SIWZ,
d) określać przedmiot gwarancji – określony w SIWZ,
e) być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego.
6. Zwrot wadium:
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1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
z zastrzeżeniem pkt 7,
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umów w sprawie zamówienia
publicznego,
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert,
4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez Zamawiającego,
5) jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
7. Zatrzymanie wadium:
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art.
25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 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 niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
ROZDZIAŁ 19. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi: 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert. 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 niż 60 dni.

ROZDZIAŁ 20. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.

2.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest
dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych .doc, .docx. i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został
w Regulaminie korzystania z miniPortal.
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3.

4.

5.

6.

7.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca
zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa:
1) Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
2) W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2019 r. Nr 1010), Zamawiający
uzna zastrzeżenie za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.
3) Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności
dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie
do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem.
Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz
z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany
i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.

ROZDZIAŁ 21. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - o treści załącznika nr 5 do
SIWZ.
2. Podstawą obliczenia ceny jest formularz ofertowy.
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
4. Wszystkie kwoty wykazane w ofercie należy zaokrąglić do pełnych groszy (do dwóch
miejsc po przecinku).
5. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia, zysk, wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym VAT, a także
ewentualne rabaty i upusty.
6. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania
umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
7. Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
8. W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej
wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli
w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim
kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu
z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
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ROZDZIAŁ 22. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy złożyć do dnia 18.03.2020 r. do godz. 09:30 za pośrednictwem
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.03.2020 r. o godz. 11:00 w sali 226 Urzędu
Metropolitalnego Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.
ROZDZIAŁ 23. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2020 r., o godzinie 11:00.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką Zamawiający
zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz
z podatkiem VAT).
4. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę)
oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
5. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną
cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
6. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie
internetowej http://bip.metropoliagzm.pl/ (BIP) informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp) oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w Rozdziale
13 ust. 3 SIWZ.
8. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, oferta niezgodna z ustawą
Prawo zamówień publicznych lub nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu.
Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do
odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy Pzp.
9. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiającego może żądać udzielenia
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
10. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
11. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach, określonych w art. 93 ust. 1
ustawy Pzp.
12. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą
odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę
punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).
13. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
14. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim
Wykonawcom, którzy złożyli oferty, oraz poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej pod adresem: http://bip.metropoliagzm.pl/ (BIP)
15. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku
przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało
informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.
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16. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą
klucza prywatnego.
ROZDZIAŁ 24. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami:
Nr: Nazwa kryterium:
Punkty
1
Cena brutto
50
2
Ilość dni rozwojowych
10
(min. 25 roboczo dni/rok {8 roboczo-godzin=roboczo dzień})
3
Okres utrzymania (min. 3 lata)
20
4
Czas wdrożenia (max: 9 m-cy)
10
5
Koszt certyfikacji
10
2. Zasady oceny ofert wg ustalonych kryteriów.
1) Do porównania i oceny ofert w kryterium Cena brutto (C) stosowany będzie wzór:
𝐶𝑚𝑖𝑛
𝐶=
∗ 50
𝐶𝑜𝑓
gdzie
- 𝐶𝑚𝑖𝑛 − najniższa cena *
- 𝐶𝑜𝑓 − cena podana w ofercie *
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 50. Wyliczona wartość jest
zaokrąglana do 2 miejsc po przecinku.
* - Cena zawiera koszty wdrożenia (Składnik nr 1 C z Formularza Oferty)
i utrzymania (Składnik nr 2 C z Formularza Oferty) systemu wraz z certyfikacją
dziesięciu Operatorów i kosztami dni rozwojowych dla całego zadeklarowanego
przez Wykonawcę okresu utrzymania. Cena nie zawiera kosztów certyfikacji
jedenastego i kolejnych Operatorów.
2) Do porównania i oceny ofert w kryterium Ilość dni rozwojowych (L) stosowany
będzie wzór:
𝐿=

𝐿𝑜𝑓
∗ 10
𝐿𝑚𝑎𝑥

gdzie
- L_max- największa zaoferowana ilość dni rozwojowych na rok utrzymania
- L_of- ilość dni rozwojowych na rok utrzymania podana w ofercie (Składnik nr 2 E z
Formularza oferty)
Zamawiający wymaga minimalnej ilości dni rozwojowych na poziomie Lmin=25
roboczo dni/rok utrzymania. Wykonawca w ofercie (Składnik nr 2 E z formularza
oferty) wskazuje ilość roboczo dni na rok utrzymania oferowanych w podanej cenie.
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 10.
Uwaga.
Jeżeli Wykonawca wskaże liczbę mniejszą niż 25 roboczo dni/rok utrzymania oferta
zostanie uznana za niezgodną z SIWZ w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP.
3) Do porównania i oceny ofert w kryterium Okres utrzymania (O) Zamawiający
wymaga minimalnego okresu utrzymania na poziomie Omin = 3 lata. Wykonawca
w ofercie (Składnik nr 2 D z formularza oferty) wskazuje, jaki okres oferuje w
ramach proponowanej ceny.
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Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 20.
Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższymi zasadami:
• O= 3 lata – 0 punktów;
• O = 4 lata – 10 punktów;
• O = 5 lat lub więcej – 20 punktów.
W kryterium Zamawiający uwzględni tylko pełne lata.
Uwaga.
Minimalny okres utrzymania wynosi co najmniej 3 lata.
Jeżeli Wykonawca wskaże okres utrzymania mniejszy niż 3 lata oferta zostanie
uznana za niezgodną z SIWZ w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP.
4) Do porównania i oceny ofert w kryterium Czas wdrożenia (W) Zamawiający
wymaga maksymalnego czasu wdrożenia (od dnia podpisania umowy do
zgłoszenia do odbioru pełnej funkcjonalności) Wmax = 9 miesięcy. Wykonawca w
ofercie (Składnik nr 1 D z formularza oferty) zobowiązuje się do dostarczenia pełnej
funkcjonalności w tym czasie. Wykonawca może zadeklarować krótszy czas
wdrożenia co będzie punktowane w sposób następujący:
• W = 9 miesięcy od dnia podpisania umowy – 0 punktów;
• W = 8 miesięcy od dnia podpisania umowy – 2 punkty;
• W = 7 miesięcy od dnia podpisania umowy – 4 punkty;
• W = 6 miesięcy od dnia podpisania umowy – 6 punktów;
• W = 5 miesięcy od dnia podpisania umowy – 8 punktów;
• W = 4 i mniej miesięcy od dnia podpisania umowy – 10 punktów;
W kryterium Zamawiający uwzględni tylko pełne miesiące.
Uwaga
Jeżeli Wykonawca wskaże okres wdrożenia (termin realizacji) dłuższy niż 9
miesięcy, oferta zostanie uznana za niezgodną z SIWZ w rozumieniu art. 89 ust. 1
pkt 2 PZP.
5) Do porównania i oceny ofert w kryterium Koszt certyfikacji (K) Zamawiający
wymaga podania ceny certyfikacji jedenastego i kolejnych Operatorów. Certyfikacja
pierwszych dziesięciu Operatorów odbędzie się w ramach wynagrodzenia za
realizację niniejszego zamówienia. Wykonawca w ofercie (Składnik nr 3 C z
formularza oferty) wskazuje cenę za certyfikacje jedenastego i kolejnych
Operatorów.
Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższymi zasadami:
• K = odpłatna certyfikacja Operatorów powyżej 10 – 0 punktów;
• K = bezpłatna certyfikacja Operatorów powyżej 10 przez cały okres
utrzymania – 10 punktów.
Ogólna ocena zostanie wyliczona w oparciu o poniższą formułę:
Q=C+L+O+W+K
Gdzie:
Q – łączna ocena;
C- ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto” zaokrąglona do dwóch miejsc po
przecinku;
L- ilość punktów uzyskanych w kryterium „Ilość dni rozwojowych” zaokrąglona do dwóch
miejsc po przecinku;
O- ilość punktów uzyskanych w kryterium „Okres utrzymania”
W- ilość punktów uzyskanych w kryterium „Czas wdrożenia”
K- ilość punktów uzyskanych w kryterium „Koszt certyfikacji”
3. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu
powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający wezwie
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Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie
określonym przez Zamawiającego.
ROZDZIAŁ 25. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W
WALUTACH OBCYCH
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).
ROZDZIAŁ

26. WYMAGANIA DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wnosi
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 i nast. Pzp.
Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie
w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310).
ROZDZIAŁ 27. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY
1. Z wybranym Wykonawcą, zostanie zawarta umowa o treści załącznika nr 7 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza zmiana istotnych postanowień Umowy na podstawie § 16
wzoru umowy.
3. Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga przedłożenia polisy
potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
4. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1
pkt 2-6 ustawy Pzp.
5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie
z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie
terminów określonych w art. 94 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ 28. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo
regulują przepisy działu VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198g
ustawy Pzp).
ROZDZIAŁ 29. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (zwanym dalej RODO) informujemy, iż:
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1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Metropolitalny GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii (Urząd), z siedzibą przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice,
adres email: kancelaria@metropoliagzm.pl, strona internetowa: www.metropoliagzm.pl.
2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych,
adres email: daneosobowe@metropoliagzm.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa
systemu elektronicznej dystrybucji biletów na potrzeby aplikacji mobilnych zwanego
dalej ‘eMagazyn’ na potrzeby Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii (znak sprawy: ZA.270.2.2020).

4)

5)

6)

7)
8)

b) archiwizacji dokumentacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) obowiązek prawny administratora (art. 6 ust.1 lit. c RODO) wynikający z przepisów
ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
b) obowiązek ciążący na administratorze wynikający z art. 6 ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) .
Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora
danych osobowych oraz podmiotom lub osobom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa, w szczególności w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, operatorowi
pocztowemu lub kurierowi w zakresie korespondencji papierowej, podmiotom
świadczącym usługi informatyczne Zamawiającemu. Ponadto w zakresie stanowiącym
informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją
lub publikowane na portalu BIP;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania, a jeżeli czas trwania Umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
protokołu obejmuje cały czas trwania Umowy;
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z wymogów
ustawowych. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy pzp.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że:
a)

w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3
RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na
celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,

b)

wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.

Załączniki do specyfikacji:
1. Załącznik nr 1
2. Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia
Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
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3.
4.
5.
6.
7.

Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

Oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia
Informacja w sprawie grupy kapitałowej
Formularz ofertowy
Wykaz osób
Wzór umowy wraz z załącznikami
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